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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená práce se zabývá NP Lotyšska z hlediska vývoje přírody Pobaltí a jejich potenciálu z
hlediska ochrany přírody a turistického ruchu.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala průběžně, svědomitě, konzultací využívala konstruktivním přístupem.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Všechny body definované v zadání byly splněny. Kritéria výběru jednotlivých NP jsou dostatečně
argumentována.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- str. 2 "epirogenetické pohyby" je nesprávný termín, "epeirogenetické pohyby" (pevninotvorné
pohyby) je správný, byť v literatuře jen zřídka používnaný termín
- Např. na straně 1 : „Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizován současný stav
Národních parků Lotyšska. Součástí práce jsou charakteristiky Národních parků zájmového území v
souvislosti s genezí jejich vzniku.“ Autorka chtěla zřejmě konstatovat, že hlavním cílem její práce je
charakteristika současného stavu národních parků Lotyšska.
- Dle mého názoru autorka mohla pro některé kapitoly, především pak pro kapitolu 2.
"Fyzickogeografické poměry Lotyšska", využít vhodnější informační zdroj než „Česko-lotyšský
klub“, který se prezentuje jako „klub přátel“ této země. Např. publikaci Krále (1999), která je
citována v jiných pasážích Bc. práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Pochvalné je, že autorka použila v práci mnoho fotografií, které celkově dokreslují práci. Občasných
překlepů a gramatických chyb se autorka nevyvarovala, ale nejedná se o množství převyšující průměr
u daného typu absolventských prací.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce by mohla posloužit jako vodítko zájemcům o návštěvu této oblasti. V odborném periodiku by
publikační uplatnění našla ve stávající podobě jen stěží.

7. Celkové hodnocení práce.
Přes výše uvedené výtky lze konstatovat, že autorka prokázala schopnost transformovat poznatky do
poměrně dobře uchopitelného textu. Práci proto doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 02.06.2010 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.


