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Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce   X    
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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:  

 

Bakalářská práce J. Galušky je zaměřená na analýzu ekologicky významných lokalit 

mikroregionu Ostrožsko. Je na ní patrné autorovo prvotní tápání v metodickém uchopení a 

nevyjasněné použití „analýz“, které v práci na první pohled nejsou přímo viditelné. Klíčový 

autorův přínos je v terénním průzkumu, kterému věnoval značné množství času. Jeho 

výsledky však nejsou dostatečně „prodány“ a čtenář je hledá v tezích charakteristik vybraných 

ekologicky významných lokalit v praktické části. Zajímavé (ale ne úplně smysluplně použité) 

je využití koeficientu ekologické stability, přičemž popis intervalů výsledku je v BP uveden 

dvakrát. 

 

Autora chválím za velké množství vlastních mapových kompozic, které zpřehledňují 

prezentaci výsledků. Ocenit lze i rozsáhlou fotodokumentaci. Naopak po formální stránce 



 

vytýkám nedůslednou práci s textem – beletristické pojetí se odbornému textu příliš 

nepřibližuje a v práci se lze setkat i s překlepy či češtinářskými chybami. Vyjma stylistické 

stránky se vyskytují i lapsy typografické – jiné řezy písma nebo různé přístupy k 

zaokrouhlování v rámci jedné tabulky nejsou výjimkou.  

 

I přes výše uvedenou kritiku BP splňuje standardy kladené na tento typ kvalifikačních prací a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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