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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce popisuje CHKO Horná Orava z hlediska přírodních i kulturně-historických zajímavostí. Je zde
v dobrém slova smyslu patrné osobní zaujetí autorky a vztah k tomuto regionu, což vyústilo v
poměrně vyzrálý autorský počin, kdy se podařilo skloubit odborné poznatky se čtivým textem.
Rovněž autorka vytvořila vlastní tabule poznávací stezky a několik vlastních GIS mapek.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně a metodicky. Konzultací využívala průběžně a efektivně, což je na
výsledném textu i grafickém doprovodu dle mého soudu znát. Fotodokumentaci pořídila rovněž
vlastní a v několika časových úsecích, to vyústilo mj. v zachycení historického minima provozní
úrovně vodní hladiny VD Oravská přehrada.

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

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
str.  5 - "sílí tloušťka sněhové pokrývky" je z meteorologického hlediska nevhodný termín
str. 10 - jeřabina (Sorbus aucaparia), lépe je pojmenovat korektně botanicky jeřáb ptačí
str. 10, 35 - vlk dravý (Canis lupus) je zoologicky korektně vlk euroasijský
str. 11- krkavec velký (Corvus corax) je pěvec, nikoliv dravec
str. 35 - filmové ztvárnění pohádky "Sokoliar Tomáš" má oficiální název "Král sokolů"

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální a jazykové stránce je práce rovněž na poměrně vysoké úrovni, překlepy nebo gramatické
chyby se vyskytují jen sporadicky, grafický doprovod je kvalitně zpracován a ve vhodné relaci k
textu. Citace jsou uváděny korektně, většina textu jsou však vlastní autorské závěry a komentáře.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce je zdařilým kompilátem vlastních i převzatých poznatků o zájmovém území. Vlastní přínos
autorky spatřuji zejména v návrhu poznávací stezky s tematicky neotřelými doprovodnými tabulemi -
lze tedy hovořit o potenciálu využití práce v oblasti turistického ruchu a vzdělávání laické veřejnosti
zábavnou formou.

7. Celkové hodnocení práce.
Práce je z mého pohledu stylisticky čistým, metodicky vhodně vytvořeným a v dobrém slova smyslu
zaujatým průvodcem po největších krásách této z mnoha hledisek nedoceněné oblasti. Práci proto
doporučuji k obhajobě.
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