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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: 

 

Ve své bakalářské práci se K. Mikulčíková věnuje již zevrubně prozkoumanému tématu 

udržitelného rozvoje. To, že v této oblasti se již jen stěží hledají inovativní přístupy, 

demonstruje poměrně konvenční teoretická část práce. Zde je nutné vyzdvihnout využití 

anglosaské literatury, zejména pak autorů Cloka et al. V praktické části pracuje autorka 

s celou řadou metod, oceňuji využití GIS (byť by mohly být mapové výstupy kvalitnější) a 

také srovnání využití půdy. To podává věrný obraz vývoje hospodaření na modelovém území 

a autorka z něj korektně dedukuje implikace pro udržitelný rozvoj. I v případě komparace 

historických mapových podkladů bych si dovedl představit sofistikovanější práci s GIS, 

nicméně prezentovaná forma je naprosto dostačující s jasnou vypovídací hodnotou.  

 

Text práce je čtivý, bez rušivých překlepů či zásahu neodborného jazyka. 

Gramatické/syntaktické chyby jsou spíše raritní, stejně jako typografické prohřešky. Autorka 

poctivě a pravidelně konzultovala, na konzultace chodila vždy velmi dobře připravená a 



 

připomínky zapracovávala. Předložená bakalářská práce není plagiát a představuje kvalitní 

závěrečnou práci. 
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