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Moře

Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá zadání, stanovené cíle byly splněny. Rozsah vlastního textu
odpovídá zadání.
Obsahová úroveň práce:
Obsahová úroveň práce je dobrá. Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou zdařile
formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na stanovené cíle. Práce
je kombinací rešerše literatury s hlavním důrazem na terénní výzkum zaměřený na biologický
průzkum.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Práce s dostupnou literaturou a internetovými zdroji je dobrá, zdroje plně vykrývají
specializaci práce. Citace literárních zdrojů jsou uváděny zcela korektně.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Po jazykové stránce je práce dobrá, menší množství pravopisných nebo typografických chyb
a formulačně neobratných větných konstrukcí nepůsobí rušivě. Grafická úprava práce je
dobrá.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
V práci mi chybí fotodokumentace zachycující zájmovou lokalitu s širším zázemím. Určitě by
v podoboných studiích neměl chybět letecký snímek.
Při odvolávání se na zažité nebo užívané hypotézy je vhodné citovat zdroj (např.: z populační
ekologie je známo, že životaschopnost populací…..). Podobných konstatování je v práci více.
Jaké jsou zkušenosti a odezva na případné zvýšení aktivit spojených s ochranou (místní
obyvatelstvo, orgány ochrany přírody, samospráva).
Celkové hodnocení práce:
Kvalitní a přínosná práce v lokálním měřítku. Kladně hodnotím provedení vlastního
biologického průzkumu. Z textu je patrný až přílišný důraz na ochranu lokality což by mělo být
v dané fázi spíše v rovině doporučení nebo konstatování. Svým zaměřením spadá práce do
ryze biologických, možná by mohla autorka více využít znalostí v oboru geografie a, což je
ovšem jen konstatování a nijak nesnižuje výslednou kvalitu práce.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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