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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

JIří Havela

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Chráněná území Prostějovska

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

7

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

10

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

9

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

6

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

6

Celkové hodnocení práce

100

56

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Práce na 42 stranách a 2 vázaných přílohách se zabývá chráněnými území obce s rozšířenou
působností Prostějov.
Pan Jiří havela shromáždil kromě informací o maloplošných zvláště chráněných území taky zpracoval
charakteristiku registrovaných významných krajinných prvků dle §6 zákona č. 114/92 Sb. a o
přechodně chráněných plochách dle stejného zákona, o nichž mnoho dostupných údajů není
k dispozici.

Nedostatky v práci:
Autor v práci mohl více kriticky zhodnotit informační zdroj Skořepa H. 2006, který z větší části
přejímá informace z rozsáhlé publikace Šafář J. a kol 2003. J. Šafář - Chráněná území ČR - Olomoucko.

byť je uveden jako zdroj v zadání práce není ani v soupisu literatury. U maloplošných chráněných
území by byla vhodná typologie např. podle předmětu ochrany nebo jiného geografického hlediska.
Mapové výstupy např. na straně 34 neodpovídají co do zpracování standardům (popis bodových
prvků přes mapový bodový znak nebo liniový znak, chybějící popis říční sítě, absence kót nebo
vrstevnic, naopak zbytečné zvýraznění komunikací a železnic jež jsou barevně shodné hranicí ORP
Prostějov, není uveden zdroj dat. Nelze mapu pojmenovat něčím co tam není (obecná ochrana přírody
kromě registrovaných VKP zahrnuje přírodní parky, územní systémy ekologické stability, VKP ze
zákona dle §3 114/92 Sb., jeskyně).
V závěru autor práce používá termín speciální ochrana přírody, patrně tím má na mysli zvláštní
územní ochranu.
Práce je pomerně rozsáhlou kompilací popisu chráněných území. Při terénním šetření bylo možné
doplnit charakteristiky CHÚ, které byly v publikovaných pracích výrazně redukovány (aktuální počet
mravenišť, délky a výšky stěn lomů, …)

Otázky k obhajobě:
Využije vámi navržený katalog VKP v činnosti orgán ochrany přírody?
Lze na základě péče o ZCHÚ provést nějaké hodnocení?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou E.

V Olomuci 31.května 2013

………………………………………………………
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
oponent práce

