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Předložená bakalářská práce Lenky Masopustové „Vymezování národních geoparků 

v České republice – hodnocení z hlediska geodiverzity“ představuje nové mezioborové téma 

územní ochrany rozmanitosti neživé přírody, které dosud nebylo v rámci české geografie 

komplexně řešeno. Studie svým rozsahem přesahuje požadavky kladené na bakalářské práce (83 

stran textu, 49 stran příloh), což bylo dáno snahou zachytit problematiku ochrany geodiverzity 

v celé její šíři. 

 
Hodnocení splnění cílů v zadání práce 

Jako hlavní cíle práce byly stanoveny vymezení a hodnocení stávajících i potenciálních geoparků 

v ČR, rešerše problematiky geodiverzity krajiny a její kvantitativní analýzy jako jednoho z kritérií 

vymezování geoparků. Splnění všech cílů představovalo vzhledem k obtížně dostupným 

podkladům, nejednotné terminologii i rozdílným metodickým přístupům, velmi náročný úkol, 

přesto se autorce podařilo zadání práce naplnit nadstandardním způsobem.  

 

Hodnocení práce s literaturou 

Rešerše otázky vymezování geoparků v ČR a Evropě a rozbor problematiky geodiverzity, které  

představují nosné části bakalářské práce, považuji za vyčerpávající a kvalitně zpracované. Autorka 

v uvedených kapitolách prokazuje dobrou schopnost práce s širokým spektrem zdrojů, od 

odborných textů, přes legislativní normy až po technické studie a manuály. V práci jsou 

excerpovány prakticky veškeré informační zdroje, které byly v otázce ochrany neživé přírody a 

vymezování geoparků v České republice publikovány. Rešerše tak představuje souhrnnou 

publikaci, která může být vhodným podkladem pro další práci Rady národních geoparků při MŽP 

ČR. Při popisu abiotických poměrů jednotlivých geoparků pak autorka čerpá informace z vlastních 

analýz provedených nad příslušnými datovými podklady v prostředí GIS a výsledky doplňuje 

dalšími zdroji. 

 

Hodnocení použitých metod a postupů, správnost argumentace a interpretace 

Významnou část práce představuje analýza geodiverzity odvozená z dostupných podkladů o 

neživé přírodě České republiky. Zde autorka využívá standardních metod hodnocení dílčích diverzit 

abiotických podmínek prostředí (klima, reliéf, geologické a půdní poměry) za účelem zhodnocení 

jejich geografického rozložení ve vztahu ke geoparkům. Následně je stanoven souhrnný index 

geodiverzity, jehož interpretace je sice obtížná, autorka si je však metodického problému vědoma 

a všechny aspekty komplexního hodnocení geodiverzity kriticky přiznává a diskutuje. Vzhledem 

k minimu zahraniční literatury i domácích studií však není porovnání odlišných přístupů příliš 

obsáhlé. 

 Veškeré výstupy jsou korektně kartograficky prezentovány, textová interpretace rozložení 

geodiverzity ovšem místy působí spíše dojmem strohého popisu bez bližšího zdůvodnění příčin. 

Větší prostor mohl být věnován hodnocení vzájemných vztahů posuzovaných fyzicko-

geografických proměnných, vedlo by to však k dalšímu nárůstu již tak dost značného rozsahu 

práce. 

 

Hodnocení odborného přínosu 

Bakalářská práce přináší komplexní shrnutí problematiky ochrany abiotického prostředí a 

vymezování geoparků v České republice a zároveň představuje ojedinělý pokus o kvantifikaci 

geodiverzity jako jednoho z kritérií vyhlašování geoparků. Autorka tak fundovaně otevírá nové 

geografické téma a svými výsledky rovněž přispívá k možnostem hodnocení geodiverzity.  

 

Hodnocení formální stránky 

Práce je psána standardním odborným jazykem, téměř bez překlepů či gramatických chyb, 

autorka pečlivě dodržuje pravidla citační normy. Rovněž veškeré grafické výstupy jsou zpracovány 

pečlivě a vhodně ilustrují abiotické podmínky i rozložení jejich diverzity ve vztahu k popisovaným 

geoparkům. 

 

 



Přístup studenta 
Lenka Masopustová se tématu bakalářské práce zhostila velmi aktivně, iniciativně komunikovala 

s kontaktními osobami z jednotlivých geoparků, u leckterých oblastí sama iniciovala či vytvářela 

jejich přesné územní vymezení. Přípravou obsáhlé rešerše o ochraně neživé přírody, srovnávací 

analýzou kritérií pro udělení titulu geopark a v neposlední řadě i pečlivou fyzicko-geografickou 

charakteristikou stávajících geoparků se autorce podařilo zpracovat zatím nejucelenější přehled 

současné situace v České republice, který bude jistě vysoce hodnocen nejen Radou pro národní 

geoparky, ale dalšími potenciálními uchazeči o titul. Autorka tak prokázala nejen v rešeršní části, 

ale i v rámci vlastního hodnocení geodiverzity dobré dovednosti odborné práce. 

Bakalářská práce tak dle mého názoru splňuje potřebné požadavky, doporučuji ji proto 

komisi přijmout k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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