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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

     Předložená rešeršní práce se zaměřuje na komplexní charakteristiku CHKO Blaník z 
přírodovědného hlediska. Základem bylo zpracování přírodovědecké regionální literatury, což 
má charakter již malé bibliografie (na 70 použitých zdrojů). Sledovaný region je 
charakterizován po stránce geologické, botanické, mykologické, zoologické. Zpracovány jsou 
zde i některé faunistické i floristické publikované údaje blíže charakterizující dané lokality. 
Uvedeny jsou zde i naučné stezky a možné exkurzní trasy pro školní výlety. Zmíněna je délka 
trasy, náročnost, pro jakou cílovou skupinu je vhodná, co lze na ní prezentovat a jaké jsou tam 
k vidění zajímavosti.

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 považuji za dobrý, stejně tak i člěnění a přehlednost práce. Citování 
použité literatury je uvedeno obvyklým způsobem. Počet pramenů použité literatury  pro tuto 
bakalářskou práci považuji za zcela dostatečný, kvalita všech příloh (včetně vlastních 
fotografií) je velmi dobrá.  Přílohy vhodně doplňují textovou část.    

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

    Celkový dojem bakalářské práce je příznivý, je zjevné, že autor pracoval aktivně a 
samostatně a že danou oblast poznal i z autopsie v terénu, což dokumentují mimo jiné jeho 
vlastní fotografie. Za přínosné považuji podrobnou literární rešerši a shromáždění hlavních 
publikovaných přírodovědných pramenů a jejich zpracování.  To autorovi zabralo velké 
množství času. Přírodovědné fenomény se snažil správně prezentovat s ohledem na využití v 
environmentální výchově. Výsledky bakalářské práce  mohou být využity v učitelské praxi, a 
to především jako materiál k přípravě exkurzí na Podblanicku. Výsledky této rešeršní práce 
považuji za vhodný předstupeň pro práci diplomovou, která bude na tuto bakalářskou práci 
navazovat.

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

1/ Jak chce autor v diplomové práci navázat na výsledky své bakalářské práce? 



5. ZAVĚR:

   Je zřejmé, že se uchazeč dostatečně seznámil se zadaným tématem, prokázal práci 
s literaturou a její zpracování i přístupnou prezentaci záskaných dat,  se sledovaným územím 
se seznámil i formou terénních pochůzek. Předložená bakalářská práce splňuje dle mého 
názoru požadavky kladené na tyto práce předkládané na Katedře biologie a environmentálních 
studií, proto ji doporučuji   komisi k přijetí.
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