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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce X      

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

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

L. Konečná si zvolila vlastní téma bakalářské práce, které v procesu sestavování ještě 

několikrát měnila až do výsledné podoby zaměřené na odpadové hospodářství v Uherském 

Hradišti. Nerozhodnost a laxní přístup autorky se promítl v časové tísni, s níž dotahovala 

závěry předkládané bakalářské práce. Ta je však, s odhledem od výše uvedené kritiky, 

nadstandardně kvalitně zpracovaná a přináší originální výsledky aplikovatelné v praxi. 

 

Klasickou strukturu i obsahovou náplň v teoretické části doplňuje zajímavý výzkum v části 

praktické, kde autorka provedla rozsáhlé terénní šetření na území města Uherské Hradiště 

zaměřené na mapování sběrných nádob odpadu. Výsledky správně klasifikovala s ohledem na 

územní diferenciaci dle městských částí, což umožnilo výrazně zvýšit interpretační hodnotu 

dat. Autorka pak data vhodně porovnává s počtem obyvatel městských částí, zajímavá by byla 

jistě i korelace s autorkou vnímanou „mírou přeplněnosti“ nádob. Právě subjektivní 

hodnocení přeplněnosti je vzhledem k datům a frekvenci návštěv jednotlivých míst mírně 
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problematické, byť prvotní indicie poskytuje a pozitivní korelace mezi počtem osob na 

sběrnou nádobu a mírou přeplněnosti je z tabulek zjevná. 

 

Velmi kladně hodnotím mapové výstupy. Zde L. Konečná prokázala velmi kvalitní 

dovednosti práce s geografickým informačním systémem i cit pro kartografickou vizualizaci a 

předložila na první pohled mapy s vysokou vypovídací hodnotou zobrazených dat. Forma 

kartodiagramu indikující složení spektra sběrných nádob nebo detailní série městských částí 

mohou být i zajímavými výstupy pro tamější obyvatele, případně pro zástupce města. Právě 

veřejná správa by měla být hlavním adresátem bakalářské práce, neboť výsledky 

prezentované L. Konečnou si zaslouží hlubší diskusi a zejména reflexi. 

 

Po formální stránce autorce nevytýkám žádné zásadní nedostatky, s citacemi pracuje korektně 

(práce není plagiátem), estetická stránka použitých tabulek i grafických marginálií je dobrá. 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  A - výborně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…………… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


