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Téma bakalářské práce: Analýza a hodnocení současného stavu a možnosti udržitelného 

rozvoje obce Salaš 

 

 

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:  

 

Předložená bakalářská práce sleduje standardní téma udržitelného rozvoje ve venkovských 

oblastech. Za tímto účelem vhodně sestavená struktura teoretické části přináší základní vhled 

do problematiky, u níž však často chybí kritická komparace více zdrojů. Nezřídka se stává, že 

jsou celé podkapitoly založeny jen na jednom zdroji. To je u tématu s tak výborným pokrytím 

literaturou značným hendikepem. Otázky budí i zařazení obrázků, jejichž okomentování v 

textu často chybí nebo čtenář to nachází jen s obtížemi (obr. 1, 2). Ocenit lze naopak snahu o 

využití zahraniční literatury (což ale u tohoto tématu považuji za samozřejmé). 

 

V praktické části autor těží z žité zkušenosti s regionem a přináší originální návrhy 

podporující rozvoj obce v kontextu udržitelnosti. To, že jsou životaschopné, dokladuje i 

průnik s návrhy obce samotné. V tomto kontextu postrádám zařazení kapitoly věnující se 



 

detailněji metodice, u níž by byly explicitněji popsány použité metody (třeba ukotveny 

narace). Za nevyváženou považuji SWOT analýzu, která zde představuje jedinou analytickou 

metodu věnující se rizikům. Autora lze pochválit za četné kartografické výstupy, jimiž 

dokresluje situaci obce. 

 

Po formální stránce mám jen drobné výhrady související s přetékáním textu na stránkách 

(třeba jeden a půl řádkově vyjádřený cíl BP osamocený na str. 11), případné překlepy jsou 

minoritní. 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  B – velmi dobře 
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