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Téma bakalářské práce: Krajina jako kulturní statek 

 

 

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: 

 

Bakalářská práce řeší poměrně náročné téma kulturní krajiny, kterou autorka identifikuje v 

rámci bělokarpatského regionu na modelovém příkladu obce Korytná. Čtivá a věcně správně 

sestavená bakalářská práce však postrádá hlavní argumentační aparát, kterým by autorka 

podložila svůj vlastní přínos v praktické části práce. K. Křivánková dlouhodobě působí v obč. 

sdružení KETC, pro nějž navrhla aktivity sžívající děti s kulturní krajinou. Samotné návrhy se 

jí však nepodařily dostatečně dobře navázat na hlavní téma práce a působí tak dojmem 

vytrženého kontextu nebo jakéhosi přílepku. Přitom přínos autorky je mimořádně vysoký – 

rozvíjí dlouhodobou práci s dětmi při návrzích aktivit podporujících environmentální myšlení 

a dokumentuje i zájem o činnosti KETC. Navržené kroky má autorka opřené i o metodu 

řízeného rozhovoru, s jehož výstupy se však nějak detailně nepracuje.  

 

Bakalářská práce je po formální stránce zpracována velmi dobře, autorka správně cituje, místy 

beletristické pojetí textu není výrazně rušivé. Absentují i překlepy a jiné typy chyb 
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(typografické, jazykové). Oceňují rozsáhlou autorčinu fotodokumentaci, byť u některých 

fotografií mám pochyb o samoúčelném vložení do textu. 

 

Celkově bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací na 

Fakultě logistiky a krizového řízení UTB a jako takovou ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  C - dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…………… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

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

 


