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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce je odevzdávána po prvotní neúspěšné obhajobě. Kvalitativní posun je zde
patrný – autorka se více přimkla k nosnému tématu práce a struktura již lépe vystihuje
původní zadání. I když mohou být výtky ke kvalitě obsahu (v rovině hloubky teoretického
základu), jedná se již o relativně standardní ukotvení problematiky v teoretickém rámci.
Praktická část práce je mnohem více zaměřena do analýzy relevantních environmentálních
rizik, na jejichž analýzu autorka zvolila snadné analytické nástroje a metody. Neprokázala tak
detailní znalost všech technik environmentálního managementu rizik, přesto naplnila cíle a
dobrala se ke srozumitelným výsledkům. Ty však jen plytce diskutuje, resp. interpretace
zjištěných výstupů v práci je spíše podprůměrná.
2/2

Čtivost textu narušuje zvýšená četnost češtinářských lapsů – překlepů i stylistických /
gramatických nedostatků. Chyby lze identifikovat i v typografické rovině. Práce s literaturou
je převážně korektní, drobná narušení citační etiky připisuji překotnějšímu procesu tvorby
textu. V IS/STAG vykazuje práce shodu ve výši 33 % s jiným textem, tím je však autorčina
vlastní původní práce z neúspěšné obhajoby, kterou přepracovávala. Kontrola plagiátorství je
tak v pořádku.
Autorku chválím za velké množství vlastní iniciativy při sběru materiálů in situ (spolupráce
s veřejnou správou, studium kroniky a narativních pramenů, kartografická vizualizace) i
proaktivnější přístup přes letní prázdniny, v nichž práce vznikala. Celkově lze konstatovat, že
předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací na FLKŘ UTB.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 27. 9. 2018
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