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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Jiří Havela

Obor:

Geografie-Biologie v ochraně životního prostředí

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

8

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

10

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

10

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

60

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.).

Splnění požadavků zadání:
Práce částečně splnila v předloženém rozsahu zadání práce. Úvodní kapitoly jsou věnovány stručné
charakteristice zájmového území a úvodu k chráněným územím, kapitola 6 je vlastním přehledem
chráněných území na Prostějovsku. Autorským příspěvkem v práci je kapitola 6.5 a katalog VKP
Prostějovska. Kvalitu práce ovlivnily také mapové přílohy, jejichž provedení je velmi nekvalitní.
Autor plně nevyužil svých schopností a možností a výsledná podoba práce tak nenaplnila všechny
stanovené cíle.

Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor během řešení práce využíval možností konzultací. Během řešení práce také spolupracoval
s odborem životního prostředí města Prostějova. Práce jako celek je spíše kompilací z několika zdrojů,
kterou autor mohl obohatit o vlastní zhodnocení chráněných území na základě zvoleného kritéria.

Terénní šetření bylo zaměřeno na zjištění aktuálního stavu VKP na Prostějovsku. Výstupem z šetření
je kapitola hodntící stav VKP, katalog VKP a fotodokumentace.
Otázky k obhajobě:
Je možné existující VKP považovat za významné nebo žádoucí v rámci ochrany přírody a krajiny
zájmového regionu?
Pokud srovnáte počet maloplošných chráněných území v Olomouckém kraji, jaké postavení zaujímá
SO ORP Prostějov?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou E.

V Olomouci 6.6.2014
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RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
vedoucí práce

