
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE 

P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložil student:  Marcela Kupková  

Název práce:  Přírodovědná charakteristika Loketska a návrh nové naučné stezky  

vedoucí práce: Prof.RNDr.Lubomír Hanel, CSc.  

 

1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Předložená práce čítá 80 stran mimo vázaných  příloh.  Práce se věnuje přírodě loketského Poohří, a 

jejím cílem je vytyčení nové naučné stezky.  Autorka zevrubně popisuje přírodní podmínky regionu,  a  

výsledně  si vybírá dvě chráněná území, přes které naučnou stezku vede.  NPP Svatošské  skály a PP 

Moučné pytle  tak představuje potenciálním návštěvníkům. V práci je citováno 26 tištěných a 9 

internetových zdrojů. 

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

 

Práce je zpracována velmi kvalitně,  autorka věnuje velkou pozornost obsahu i formálním náležitostem.  

      Jazykový projev nadprůměrně dobrý, překlepů a chyb lze v práci najít jen velmi málo. 

  Celkově jde o práci, která čtenáře rozhodně potěší.   

 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem bakalářské práce je rozhodně dobrý, samotná myšlenka tvorby a užívání naučných 

stezek je sice stará, zároveň ale osvědčená metoda poznávání přírody. Plánování tvorby naučných 

stezek zaslouží ocenění komise. Zároveň připomínám, že stezku realizovat a udržet funkční jsou dvě 

zásadně odlišné záležitosti. 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

U internetových zdrojů je zavedeným zvykem uvádět dostupnost k datu. 

Jaký názor zastává autorka na klasické naučné stezky a na stezky taggové, tedy které preferuje a proč? 

 

DOPORUČENÍ ZKUŠEBNÍ KOMISI 

 

Bakalářskou práci Marcely Kupkové doporučuje oponent zkušební komisi k přijetí. 
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