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Téma bakalářské práce: Chráněné krajinné celky a geoparky na území JV Moravy 

 

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 pojednává o aktuálním a atraktivním tématu perspektivních geoparků 

s praktickým společensky prospěšným  podtextem. Širší území Moravy je přírodovědně velmi 

bohaté a geologický pestré, což je zdárně nastíněno v úvodní teoretické části práce s výčtem 

přírodních charakteristik (flóry, fauny a geologické stavby) CHKO Bílé Karpaty a Beskydy     

a nám nejbližšího přírodního parku Chřiby. Vlastní praktická část práce popisuje 4 vybrané 

lokality – váté písky Bzenec Přívoz, pískovcový kamenolom Bzová, opuštěný vápencový lom 

Kunovice (Křemenná) a Komínské skály – jako potenciální přírodně cenná místa vhodná pro 

zřízení lokálního geoparku tj. místa výjimečné geologické hodnoty pro edukativní i rekreační 

účely. Jejich jednotlivá definice je dostačující, nikoliv však vyčerpávající jak v místním tak i 

v regionálním kontextu ochrany přírodního dědictví. Podobně i závěr bylo možno více 

rozvést, který by podtrhl výjimečnost vybraných lokalit. Celkově má práce solidní úroveň 

s jasnou strukturou sledující požadavky pro vypracování daného tématu. Relevantní literární 

citace jsou uvedeny, obrazová dokumentace spíše skromnější. Celková úprava práce dobrá. 
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Rámcově lze hodnotit bakalářskou práci jako velmi dobrou. 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  velmi dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 01.06.2015 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

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

 


