
 

 

 

 

Vyjádření vedoucího práce – bakalářská práce 

Martina Majerová:  Významné ekofenomény na území střední Evropy 

 

Bakalářská práce Martiny Majerové „Významné ekofenomény na území střední Evropy“ obsahuje 
52 stran textu a jednu grafickou přílohu. Jde o rešeršní práci zaměřenou na popis jednotlivých 
ekofenoménů a jejich lokalizaci. Ekofenomény jsou chápány jako nepravidelnosti v rozložení 
ekosystémů dané specifickými vlastnostmi reliéfu či substrátu. Tradičně se jimi zabývali zejména 
středoevropští autoři. 

Téma práce je velmi složité v tom, že ekofenomény jsou komplexní jevy, jejichž popis vyžaduje 
značný přehled o studované problematice. Dalším problémem je nejednotnost a překryvy 
v používané terminologii. Cílem práce bylo právě na tyto překryvy poukázat a přehledně jednotlivé 
ekofenomény charakterizovat. Předem však musím říci, že se moje představy o zpracování této práce 
nepodařily autorce zcela naplnit, a to zejména co do hloubky (detailnosti) popisu jednotlivých 
fenoménů a rovněž i v analýze vzájemných překryvů jednotlivých termínů. 

Martina Majerová pracovala na bakalářské práci zhruba od ledna 2012 s různou intenzitou. 
V rešeršní části využila velkou část dostupné literatury publikovanou k problému v češtině, avšak 
relativně málo prací ze zahraničí. Striktně se zaměřila na literaturu, ve které se mluví o 
„ekofenoménech“ a nechala stranou práce, které tu samou problematiku tímto termínem 
neoznačují.  V textu se jí přesto podařilo popsat všechny typy ekofenomenů. Rešerše je ale 
nevyvážená co do podrobnosti u jednotlivých fenoménů. Vyloženě slabá je u těch téměř 
nejvýznamnějších – vrcholového a expozičního fenoménu. Výsledkem není ani tak tvůrčí rešerše, jako 
spíše pospojované výtahy z textů různých (ocitovaných) autorů. 

Kapitola zaměřená na popis rozšíření jednotlivých ekofenoménů na území České republiky a jejich 
vazby na přírodní podmínky je poznamenaná nedostatkem času na její zpracování. Z textu nevyplývá, 
za jakým účelem bylo rozšíření ekofenoménů konfrontováno s typem hornin a s biochorami. 
Vzájemné prostorové vztahy ekofenoménů nejsou řešeny téměř vůbec. 

Přestože je práce celkově spíše slabá, v základních rysech vytčený cíl splnila a je psaná 
srozumitelným odborným jazykem bez významného počtu překlepů. Práci proto doporučuji přijmout 
k obhajobě a klasifikovat stupněm dobře. 
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