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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná bakalářská práce má 70 stran textu a zpracovává následující kapitoly: 

Veřejná správa, Biosféra, Právní úprava ochrany životního prostředí, Úloha veřejné správy 

v ochraně životního prostředí, Organizace na ochranu životního prostředí, Analýza 

dotazníkového šetření. 

Téma, které autorka zpracovávala, je poměrně široké a klade nemalé nároky na 

rozsáhlou analytickou část. Bakalantka se tohoto úkolu zhostila velmi dobře. První dvě 

kapitoly (Veřejná správa a Biosféra) jsou základním, stručným, ale výstižným exkurzem do 



dané problematiky. Třetí a čtvrtá část tvoří velmi podrobný a velmi svědomitě zpracovaný 

popis daného tématu (Právní úprava ochrany životního prostředí a Úloha veřejné správy 

v ochraně životního prostředí). Kapitoly mají sice výrazně popisný charakter (což je však 

vzhledem k obsahu pochopitelné); velmi však oceňuji pracnost této části a komplexnost jejího 

zpracování. 

Zatímco pátá část (Organizace na ochranu životního prostředí) má spíše informativní 

charakter, šestá kapitola (Analýza dotazníkového šetření) aspiruje na spojení všech 

předcházejících částí a snaží se postihnout danou problematiku z praktického hlediska. 

Dotazník je zajímavý a poskytuje i řadu relevantních dat. Možná by bylo ještě 

výstižnější zpracování, které by zahrnovalo i velikost obcí, ale vzhledem k návratnosti to 

zřejmě bylo problematické. Autorka se v některých pasážích také (např. str. 68, 1. odstavec) 

nevyhnula zbytečným formálním chybám (pozor na shodu podmětu s přísudkem)… Avšak 

celkově je práce na pěkné úrovni, poskytuje poměrně detailní přehled dané problematiky a 

zajímavé konkrétní šetření. Dále oceňuji i svědomitý přístup autorky a snahu po komplexním 

a pravdivém postižení daného tématu. 

Vzhledem výše uvedených skutečností hodnotím práci posluchačky Lenky Dubišarové  

pozitivně, doporučuji ji k obhajobě  a navrhuji její hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 

 

Otázky k obhajobě: 
 

1. V čem vidíte, na základě dotazníkového šetření, rezervy (nebo naopak bariéry) ve vztahu obcí 

a ochrany životního prostředí? 
 

2. Jak hodnotíte hlavní téma práce – úlohu veřejné správy v oblasti ochrany biosféry 

v celonárodním či celoevropském kontextu? Domníváte se, že má zvyšující se charakter? 

 

Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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