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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-
ná 

výborná 
minus 

velmi 
dobrá 

velmi dobrá 
minus 

dobrá  nedosta-
tečná 

nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce  X      
Logika struktury práce X       
Adekvátnost použitých metod  X      
Hloubka provedené analýzy   X     
Nároky na podkladové materiály  X      
Práce s českou literaturou včetně 
citací 

X       

Práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

 X      

Využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení 

 X      

Formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

X       

Stylistická úroveň X       
Relevantnost příloh  X      
Samostatnost při zpracování 
tématu 

X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 
 
Hlavní pozitiva práce: 
Mezi pozitiva práce patří to, že autorka nejen nastudovala právní systém správy v ochraně přírody v ČR a 
v Rakousku, ale snažila se i porozumět i drobné logice věcí vyplývající z odlišného přístupu k právním normám 
a jejich naplňování v Rakousku. 
 
Hlavní negativa práce: 
Mezi hlavní negativa práce patří bezesporu zejména omezená práce s německými texty a také nedostatek 
kontaktních informací z podobných důvodů (omezená znalost německého jazyka). Autorka velmi kvalitně 
nastudovala téma učinila odpovídající závěry, ale nepostoupila dostatečně daleko, aby se s odstupem podívala na 
klady a zápory obou systémů v uvedených zemích.  Pravda tak zůstala nepojmenovaná.  
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Srovnejte na základě zkušeností z práce na DP jakým způsobem se projevuje klasická ochrana 
přírody v ČR a v Rakousku a jaké jsou hlavní její problémy vyplývající při srovnání systémů. 
 
 
Práce    JE1   -     doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: Výborn ě minus 
 

V ………Praze……. dne…31.5.2012…..        Podpis vedoucího práce:  

      Podpis konzultanta:  

                                                 
1 Nehodící se prosím škrtněte. 
2 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 
 


