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Autor práce: Jaroslav Zámečník,
studijní obor Geografie - biologie a ochrana životního prostředí
Název posuzované práce:
Velkoplošná chráněná území vojvodství Podlasie – Polsko
Formální splnění zadání práce:
Předložená práce naplňuje formální požadavky jejího zadání.
Obsahová úroveň práce:
Práce představuje především kompilační studii opírající se o dostupné informace psané
převážně v polském jazyce, které tak zpřístupňuje české odborné i laické veřejnosti.
Struktura práce je logická, hlavní výsledky práce opovídají formulovaným cílům.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je přijatelná. Vzhledem ke způsobu uvedení řady citací
přímo za názvem některých kapitol vyvstává otázka, proč nebylo ke zpracování těchto kapitol
použito více pramenů, a zda se nejedná spíše o zestručněný překlad než o vlastní kompliační
text.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň práce je dobrá. Kladně lze hodnotit také grafické přílohy včetně
fotodokumentace, zčásti pořízené přímo autorem, a HTML dokument umožňující operativně
zpřístupnit obsahovou náplň bakalářské práce prostřednictvím elektronických médií (CDROM či internetu).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Poněkud problematické je samotné vymezení předmětu práce. Současný polský zákon
o ochraně přírody (Ustawa o ochronie przyrody z 16. 4. 2004) nezná pojem velkoplošné
chráněné území. Autor pracoval s polskými kategoriemi územní ochrany přírody v kontextu
českých velkoplošných chráněných území a z těchto kategorií na základě podobnosti
právních požadavků na ochranu vybral parky narodowe (PN) a parky krajobrazowe (PK,
autor pro ně použil překladu chráněná krajinná oblast). Pro ucelenost zpracování z pohledu
polské koncepce ochrany přírody by měly v práci být zahrnuty také obszary chronionego
krajobrazu (OChK). Ty lze sice v kontextu české ochrany přírody přirovnat nejspíše
k přírodním parkům, stupeň ochrany je u OChK ovšem vyšší. OChK často plní funkci
ochranných pásem PN a PK (role otulinowa) nebo propojujících koridorů (role łącznikowa).
Z jakého důvodu se autor blíže nezabýval touto kategorií územní ochrany přírody?
Celkové hodnocení práce:
Výše uvedená výhrada nesnižuje kvalitu zpracování tématu, neboť v zadání práce nebyly
kategorie ochrany specifikovány. Celkově práce zpřístupňuje českému odbornému i laickému
čtenáři řadu konkrétních informací o zájmovém území a svým rozsahem i obsahem splňuje
požadavky kladené na bakalářské práce z geografie.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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