
Vyjádření k bakalářské práci  Lucie Kohoutkové  
„Geografické členění světového oceánu“ 

 
Téma práce bylo kandidátce zadáno již ve školním roce 2008/09. Na počátku 

zpracování byla velmi aktivní a jako školitel jsem předpokládal, že tomu tak bude i nadále. 
Autorka byla upozorněna, že téma práce je především rešeršní povahy a základním 
předpokladem kvalitního zpracování je prostudování obsáhlé literatury  z  rozmanitých 
jazykových oblastí. V další fázi zpracování byly však kontakty s autorkou poměrně řídké a 
tomu odpovídá i výsledné zpracování. 

Práce s literaturou není podle mého názoru na úrovni, kterou jsem jako školitel 
požadoval. Chybí zde některé důležité tituly, např. poslední americká encyklopedie 
„Encyclopedia of Ocean Sciences (2009)“ nebo práce francouzské. V souhrnu literatury 
nejsou uvedena všechna díla, která se objevují v textu, respektive chybí citace některých titulů 
ze seznamu v textu. Očekával jsem, že objem použité literatury bude větší. 

V textu se objevuje řada nejasných a zavádějících pojmů, které mohly být odstraněny, 
kdyby autorka nebyla v časové tísni. Do práce, která má i s přílohami  jen 57 stran textu, 
mohlo být zařazeno více obrázků a grafů, které jsou v literatuře či v rámci internetových 
zdrojů k dispozici. 

Jedna ze stěžejních kapitol, tzn. zdůvodnění existence Jižního (Antarktického) oceánu, 
mohla být obsáhlejší. Chybí např. detailní charakteristika fyzikálních, chemických a 
biologických vlastností zóny jižní konvergence.  

Závěrečná diskuze a shrnutí poznatků jsou poměrně stručné. V souhrnu chybí jasné 
vyjádření k posouzení jednotlivých kritérií členění světového oceánu a jednoznačné 
doporučení pro geografickou obec, zda přijmout vyčlenění Jižního oceánu. 
Shrnutí: 
Celkově jsem od práce na zajímavém tématu očekával mnohem více. Literární rešerše měla 
být obsáhlejší a preciznější. V práci je více formálních chyb a nesrovnalostí. Postrádám 
rovněž lepší vybavení grafickými přílohami. 
I přes závažné připomínky si myslím, že základní cíl zadání práce byl splněn. Proto 
bakalářskou práci Lucie Kohoutkové doporučuji k obhajobě. Celkové hodnocení závisí od 
průběhu obhajoby. 
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