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

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

 

    Předmětem této práce je obecná charakteristika loketské přírody a analýza přírodovědných 

kvalit tohoto území (geologie, geomorfologie, pedologie, hydrologie, fauna a flora). V teoretické 

části práce jsou popsána všechna významná chráněná území Loketska a jsou zhodnoceny zdejší 

stávající naučné stezky. V praktické části je pak uceleně prezentován návrh zcela nové naučné 

stezky. Tato nová naučná stezka prochází dvěma chráněnými územími – NPP Svatošské skály a 

PP Moučné pytle. Hlavní náplní naučné stezky je představit potenciálním návštěvníkům jednak 

přírodovědné (zejména typické druhy zdejší fauny a flory) a další kulturně historické zajímavosti 

zdejšího území, jednak vyskytující se na Loketsku. Proporce teoretické a praktické části práce 

jsou vyvážené. Přílohou práce je kompletní vlastní návrh nové naučné stezky.  
 

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.): 

 

Jazykový projev je na velmi dobré úrovni, převzaté informace z publikací či internetových 

zdrojů jsou citovány standardně, formální úprava práce včetně členění kapitol je velmi 

dobrá, což zvyšuje její přehlednost. Práce je prakticky prosta překlepů. Kvalita příloh 

(včetně vlastní fotografií autorky)  je výborná, fotografie, mapky i tabulky vhodně doplňují 

text.  Množství použitých literárních a internetových zdrojů pro účely této práce považuji 

za dostatečné.  
 

 

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

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Autorka pracovala pilně, pečlivě, samostatně a s velkým zaujetím, což je z celé práce dobře 

patrné. Celkový dojem z předložené práce je velmi příznivý. Bakalářská práce není jen 

rešeršní, ale autorka, jak  sama uvádí, prováděla na některých lokalitách ověření výskytu 

rostlin během vegetační sezóny. Velkým přínosem je originální návrh zcela nové naučné 

stezky, a to včetně kompletně graficky i obsahově připravených 13 informačních tabulí a 

jejich logického umístění v terénu. Prakticky je ihned lze použít pro vlastní realizaci stezky. 
Naučná stezka není určena jen běžnému návštěvníkovi, ale mohla by také inspirovat učitele 

základních a středních škol k uspořádání další přírodovědné exkurze na Loketsku. 
 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 



Pokud nejsou u výčtů druhů rostlin v jednotlivých společenstvech (kapitola Flora a vegetace) 

citované použité zdroje, jde o autorčino vlastní pozorování?  

Byl návrh (a případná realizace) nové naučné stezky konzultován s orgány ochrany přírody? 

Pakliže ano, s jakým výsledkem? 

Jak hodlá autorka koncipovat svou diplomovou práci?  
 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Předložená práce splňuje, a podle mého názoru i překračuje,  nároky na bakalářské práce  

předkládané na KBES, a proto ji doporučuji komisi k přijetí. 
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