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     Cílem předložené bakalářské práce bylo zhodnotit historický, současný a budoucí vývoj 
přírodních podmínek, určit typy změn a hlavní rizikové faktory v regionu jižní Afriky. 
Zároveň měla práce autorce naznačit možnosti zapojení do řešené problematiky v navazující 
magisterské práci.    
 
Splnění cílů práce, hodnocení formální stránky 
     Cíle bakalářské práce byly splněny. Práce je zpracována formou kvalitně provedené 
rešerše. Jednotlivé předem určené složky fyzickogeografické sféry a jejich změny jsou 
analyzovány na globální, regionální (africké) a lokální úrovni. Výsledky jsou uvedeny a 
komentovány v diskuzi a závěru práce. Práce je psána stylisticky dobrým odborným slohem, 
což někdy při používání cizojazyčné literatury dělá problémy.     
 
Hodnocení práce s literaturou 
     Rešerše je založena výhradně na zahraničních zdrojích. Autorka prokázala schopnost nejen 
přebírat poznatky z jednotlivých studií, ale zhodnotit je a dávat je do souvislostí na různých 
prostorových úrovních ve vztahu k zájmovému regionu. Vedle stěžejních, komplexněji 
zaměřených titulů, dohledala k daným tématům i některé lokálně zaměřené výzkumné studie. 
Samozřejmě mohl být výčet těchto studií větší, stejně tak více rozpracována i jiná témata 
(např. změny hydrologického režimu, problematika znečištění), nicméně problémem může 
být i dostupnost zdrojů a také i pak větší rozsah bakalářské práce. Všechny poznatky, včetně 
převzatých grafických podkladů, jsou řádně citovány. 
 
Hodnocení argumentace a interpretace, odborného přínosu 
     Argumentace a interpretace získaných poznatků je dle mého názoru v pořádku. Líbí se mi, 
že i přestože se autorka na základě stanovené metodiky věnuje odděleně jednotlivým 
problémům, neustále upozorňuje na provázanost a vzájemné prolínání problematiky. Práce 
představuje ucelené dílo, přináší a fundovaně komentuje nové získané poznatky k danému 
regionu.   
 
Přístup studenta  
     Autorka přistupovala ke zpracování tématu se zaujetím, samostatně, pravidelně 
konzultovala řešená dílčí témata. 
 
 
Celkové shrnutí      
     Šárka Píšová provedla kvalitní rešerši, prokázala schopnost pracovat se zahraničními 
zdroji, zhodnotit je a interpretovat získané poznatky v širších souvislostech. Práce může 
představovat základ pro pokračování v tématu, kde by pak již chtělo specifikovat konkrétní 
výzkum. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.  
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