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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Cílem bakalářské práce bylo představení vývoje přírodního a kulturního prostředí Zlínského
kraje. Opravená práce doznala jistých kvalitativních změn oproti verzi původní z pohledu
obsahu i formy, nicméně nelze ji zdaleka hodnotit jako zcela zdařilou. To jak v teoretické
části tak i části praktické. Pozitivně lze posoudit snahu o přírodní charakteristiku zájmového
území s grafickými mapovými vyobrazeními. Návazná praktická část již konkrétněji, byť
stále velmi stručně, popisuje přírodní poměry zájmového území. Patrný je jistý geologickohistorický anachronismus a chaotičnost se vsuvkou o Velké Moravě - době raně historické,
která nezapadá do struktury práce před „navazující“ prvorepublikové období. Vlastní autorům
přínos je neurčitý a váhavý. Zmíněno je několik zajímavých lokalit (např. Kunovický lom),
které by si zasloužili detailnější pojednání v rámci praktické části práce, respektive tyto mohly
tvořit její centrální část. Grafická úprava je dostačující, obrázky informativní. Bohužel jsem
jako vedoucí práce neměl možnost tuto před předložením korigovat a práce tak představuje
výlučný autorův produkt. Přes tuto skutečnost doporučuji předloženou práci k obhajobě.
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