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Připomínky a otázky k obhajobě:
Studentka se v práci věnovala hrozbám, jejichž intenzita stoupá společně s dopady mohutného
rozvoje západní společnosti v téměř dvou stoletích. Průmyslový rozvoj, úpravy a stupeň
využití krajiny, globální oteplování a další procesy mají dopad i na nejmenší obce.
Přínosem práce je především porovnání současných hrozeb na úrovni obcí s Adaptační
strategií ČR, která se zaměřuje na národní úrovni na adaptační opatření nutná k minimalizaci
škod plynoucích ze změny klimatu.
Otázka k obhajobě:
Vyberte dvě opatření z Adaptační strategie ČR, která byste doporučila aplikovat v místě, kde
žijete a vysvětlete proč.
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

velmi dobře

Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a.
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