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kriterium zdůvodnění  známka 
 

Typ BP Předložená práce představuje systematickou literární rešerši 12 studií 
zabývajících se národním hodnocením ekosystémových služeb. Jejím cílem 
bylo vypracovat přehled současného stavu ekosystémových služeb, 
používaných metodik a hlavních společných rysů a odlišností jednotlivých 
studií. Z povahy práce vyplývá, že pro celkové hodnocení bude stěžejní 
prokázání schopnosti samostatné práce s textem, jeho kritické analýzy a 
charakter a množství použitých literárních zdrojů.  

 

Vlastní přínos 1 Téma bakalářské práce bylo vhodně zvolené. Představuje originální téma, 
s potenciálem přispět svými závěry k obohacení současného stavu poznání 
v oblasti problematiky ekosystémových služeb. Autorka rozvinula zvolené 
téma pomocí vlastního přehledného metodického postupu uplatněného při 
analýze jednotlivých národních hodnocení. Hlavním přínosem práce je 
systematické shrnutí aktuálního stavu národních hodnocení ekosystémových 
služeb. K tomuto účelu byla autorkou vytvořena originální přehledová 
tabulka, která jasně informuje o stupni rozpracovanosti národního hodnocení 
v jednotlivých zemích, časovém rámci, metodách hodnocení, hodnocených 
ekosystémech a ekosystémových službách. Dalším přínosem práce je syntéza 
témat společných jednotlivým hodnocením, identifikace obecných faktorů 
vedoucích ke změně ekosystémů a v neposlední řadě nastínění způsobu 
uplatnění hodnocení v praxi.  
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Náročnost 1 a 
formulace cílů  

Náročnost práce je přiměřená, na úrovni odpovídající bakalářské práci. 
Hlavní cíl práce byl jasně a srozumitelně definován, s odpovídající šíří 
záběru i zřetelnou motivací jak pro cíl samotný, tak pro celkové zaměření 
práce. Vhodně byly formulovány také čtyři výzkumné otázky, které fakticky 
odpovídají podkapitolám části „Analýza jednotlivých států“. Těm však není 
ve všech případech věnována stejná míra pozornosti. Jde sice částečně o 
důsledek různého stupně rozpracovanosti jednotlivých národních studií, 
avšak přesto mohla být uvedena krátká reflexe, proč nebylo možné 
v některých případech na všechny otázky zodpovědět. V souvislosti 
s otázkou týkající se vlivu ekosystémových služeb na lidský blahobyt mohlo 
být alespoň okrajově upozorněno také na tzv. „disservices“, tedy služby, 
jejichž důsledky bývají hodnoceny jako negativní (např. Zhang et al., 2007). 
V závěru práce autorka prokázala potenciální aplikační význam nejen 
vlastních výsledků, ale i výsledků hodnocení ekosystémových služeb, ve 
spojitosti s vlivem na dobrou životní úroveň společnosti, obecně.  
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Data a jejich 
zpracování 
 

Velice dobře byla zvládnutá práce s cizojazyčnými (anglickými) zdroji 
z většinové části uváděných v databázi WoS. Výběr a využití studijních 
pramenů bylo provedeno účelně a plně odpovídalo zkoumané problematice. 
Tím byla prokázána schopnost samostatné práce s relevantními odbornými 
zdroji a také schopnost správného uvádění citací. Na druhou stranu autorka 
uvádí o něco nižší počet zdrojů, než je předpokládáno u průměrné práce 
založené na literární rešerši. Prostor pro doplnění dalších citací bych viděla 
v úvodu práce, případně v diskusi (např. Costanza et al., 1999). I přes nižší 
počet zdrojů však tato skutečnost nemá zásadnější vliv na celkovou kvalitu 
práce.  
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Presentace dat  Data byla prezentována vyhovujícím způsobem, včetně doplnění textu o 
vlastní přehledové tabulky a obrázek.  
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Logika textu a 
formální úprava 
 

Logická struktura textu, jazyková stránka, formulační schopnosti a celkové 
formální zpracování svědčí o pečlivosti studentky a celkově dobré úrovni 
práce. 
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výsledná I přes dílčí připomínky k této bakalářské práci studentka prokázala výbornou 1 



známka 
 

úroveň znalostí a dovedností získaných v průběhu dosavadního studia. 
Předkládaná práce splňuje obecné požadavky na bakalářskou práci, a proto ji 
navrhuji k obhajobě. 

1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 
nemohou být hodnoceny jako výborné. 


