
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Oponenti: Ing. Veronika Říhová
Téma: NP České Švýcarsko a hydrologicko-technické památky Ústeckého kraje
Verze ZP: 1
Student: Veronika Uhlířová

1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autorka se v bakálářské práci snažila o přiblížení NP České Švýcarsko laické veřejnosti s důrazem na
přírodní a kulturně-historické hodnoty NP. Doplňkově byly zpracovány hydrologické a
vodohospodářské pamětihodnosti území NP a nejbližšího okolí. Práci doplnila vlastní
fotodokumentací a mapkami vytvořenými v prostředí GIS.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala zodpovědně a samostatně. Rovněž konzultací využívala průběžně a
konstruktivním způsobem.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, stanovené cíle byly splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- str. 3 - "Durinského lesa" - je míněn Durynský nebo Hercynský les ?
- str. 9 - "střídání dob ledových byly důsledkem tektonickéh zdvihu" - geologický i
paleoklimatologický nonsens
- str. 9 - "Oblast se stále mění, je to dáno geologickou stavbou a klimatickými změnami" - lépe
klimatickými poměry, pokud je to v této relaci
- str. 11 - "Picea abies" ne "Picea abys"
- str. 12 - klikva bahenní, ne klivka
- str. 13 - "Triturus cristatus", ne "critatus"
- str. 14 - "Vipera berus", ne "perus"
- str. 15 - plšík lískový, ne plch lískový
- str. 17 - vypadly LVS při exportu z mapového serveru ÚHÚL

5. Hodnocení formální stránky.
Autorka se celou dobu snažila o vlastní text, nikoliv upravenou transkripci z různých zdrojů. To sice
vedlo k občasné těžkopádnosti textu, nicméně přesto lze tuto snahu jako celek hodnotit jen kladně.
Výskyt gramatických chyb nepřekračuje obvyklou míru, nicméně pro mně nepochopitelně se stalo
prubířským kamenem "i" a "y" v některých pasážích textu.
Kapitoly na sebe logicky navazují, grafický doprovod je převážně vlastní, úhledný a ve vhodné relaci
k textu.

6. Jaký je způsob využití práce?
Přímé publikační využití práce v odborných periodicích už vzhledem k jejímu zaměření v tuto chvíli
nespatřuji. Nicméně populárně-naučný výtah z textu je určitě možný a pro nižší stupeň školství či
laickou veřejnost by mohl mít i částečně edukační přínos.

7. Celkové hodnocení práce.
Autorka během realizace Bc. práce prokázala, že je schopna průběžné a svědomité práce,
transformace čistě odborných poznatků do střídmého textu a využít potenciálu GIS ke tvorbě
vlastního grafického doprovodu práce. Toto jsou mj. faktory, které z pozice vedoucího Bc. práce
hodnotím jen kladně, práci proto doporučuji k obhajobě.
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