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Téma bakalářské práce: Analýza vývoje využití krajiny Vlčnovska 

 

 

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 R. Miličky představuje špičkově zpracovanou závěrečnou práci, která svým 

rozsahem (kvantitou i kvalitou) výrazně převyšuje požadavky kladené na tento typ prací 

na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB. Autor v ní prokázal mimořádný cit pro lokální 

kontext, houževnatost a píli při zpracování ohromného rozsahu dat a interpretační schopnosti 

založené na precizním osvojením sofistikovaného geografického informačního systému. 

 

Na příkladu Vlčnovska autor analyzuje využití krajiny. Za tímto účelem konzultoval svoji 

práci s dvěma vědecko-výzkumnými pracovišti – Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví a Centrem výzkumu globální změny AV ČR, přičemž 

konzultace prováděl i se zaměstnanci Ústavu Geoniky AV ČR. Výsledky navíc diskutuje 

s místními aktéry (starosta obce) i rodáky. Grafická interpretace je velmi působivá, autor 

svým citem pro kartografickou vizualizaci představil velmi povedené výstupy. Analyticky 

vytříbená práce je dále rozpracována i do roviny výpočtu koeficientu ekologické stability 

a diskuse časového vývoje změn v krajině. 
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Excelentní obsahová stránka je doplněna již méně vyzrálou formou. Není třeba jasné použití 

spojnice trendu u vybraných grafů, různé počty desetinných míst u některých tabulek (např. 

Tab. 9) nebo místy beletristický styl textu. Práce s citačním aparátem je korektní, zápis 

bibliografických zdrojů rovněž. Velmi kladně hodnotím autorovu práci s přílohami (rozsáhlý 

soubor mapových kompozic i dobových dokumentujících fotografií) a entusiasmus, s nímž 

přistupoval k sestavování bakalářské práce po celou dobu její tvorby. 

 

Autorovi doporučuji vybrané statě (zejména výsledky) publikovat na vybrané konferenci, 

případně práci dále rozvíjet (zajímavá by mohla být např. závislost změn využití půdy 

na charakteristikách reliéfu, které by autor modeloval s využitím rastrových dat). 

 

 

 

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 

 


