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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

 

Předložená práce obsahuje 81 stran textu, množství nečíslovaných fotografií, a 5 stran příloh. 

Pozůstává ze dvou částí, rešeršní vztažené k regionu centrální Šumavy, a praktické, 

popisující konkrétní exkurze. Poměr částí práce je zcela odpovídající typu předkládané 

práce.   

      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA:  

 

Formální úprava práce je na odpovídající úrovni, grafická úprava je kvalitní, práce je psána 

přesným jazykem, s minimem překlepů.  

Ze způsobu zpracování je jasně zřejmé, že se bakalantka dostatečně seznámila 

s problematikou, je schopna pracovat s literárními zdroji (ty zřetelně v textu oddělovat od 

vlastních myšlenek), získávat nové informace a ty odpovídajícím způsobem využít pro práci i 

pro plánování výuky. Přílohy vhodně doplňují text.         

 

3.   STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:  

 

Zpracovávaná tématika je aktuální, do značné míry celorepublikově vnímaná s tím,  

že konflikt kolem Národního parku Šumava a kůrovcové kalamity v něm probíhající se  

s ohledem na nekvalifikované politické zásahy stal celospolečenským problémem. 

Obecná nedůvěra k ochraně přírody vyvolaná je smutný vedlejší produkt sporu. 

Práce je po jisté redukci rozhodně způsobilá k publikaci v environmentálně orientovaných 

periodicích.    

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

Kde berou podle názoru předkládající kolegyně všichni zúčastnění odvahu (zejména ale 

politici a žurnalisté) se vyjadřovat k otázkám, které jsou svojí povahou odborné, ať už 

z lesnického nebo biologického úhlu pohledu ?? 

Připomínka: je dobrým zvykem číslovat fotografie v textu. 

 

 

 

 



5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Předložená bakalářská práce neobsahuje žádné zásadní nedostatky. Rozhodně plní požadavky 

kladené na tento typ práce předkládané Katedře biologie a environmentálních studií, na 

Pedagogické fakultě UK Praha. Diplomovou práci s potěšením doporučuji komisi k přijetí a 

navrhuji známku výborně, a to jako součást celkového hodnocení obhajoby. 
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