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Téma bakalářské práce:

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:
Cílem práce není bohužel v úvodu výslovně uveden, nic méně v kontextu zadání se mi jeví v 
zásadě jako splněn. Práce je zadána spíše v šíři práce diplomové, pak asi nutně musí zůstat na 
povrchu a v popisné rovině. Oceňuji autorské fotografie a vlastí mapy. Ocenit lze šíři 
použitých zdrojů, naopak radit zdroje na konec odstavců za celý odstavec v řadě považuji za 
velmi nešťastné a matoucí – není možné rozlišit co z odstavce patří ke kterému zdroji, resp. 
jaký je vlastní přínos uchazeče. 
V abstraktu je uvedeno, že „Praktická část je zaměřená na geobiocenologickou 
charakteristiku... velkoplošnych zvláště chráněnych území“ – domnívám se, že jde spíše o 
fyzicko-geografickou charakteristiku. Za nadbytečnou považuji kap. 5 – domnívám se, že z 
pohledu zaměření práce na chráněné celky je popis fyzicko-geografických charakteristik 
samotného Zlínského kraje v práci navíc. V praktické části by mohla být nejzajímavější 
poslední kapitola, ve které se konečně objevují ve dvou odstavcích náznaky vlastního řešení –
tedy informace nepřevzaté z literatury. Jakoby se toho uchazeč trochu zalekl a v návrzích 
managementu zůstává stručný. Závěr působí poněkud „budovatelsky“ - uvítal bych spíše 
podrobné shrnutí výsledků práce. 
Celkově jde o rozsáhlou popisnou práci zpracovanou se zápalem a se zjevnou snahou propojit
ji s vlastní prací v terénu.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Kdo je vlastníkem pozemků na navrženém chráněném území? 
Už se v území realizovala nějaká aktivita spojená s možností vyhlášení? 
Jak konkrétně byste případnému vyhlášení mohl vy jako absolvent pomoci?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře

V Brně dne 28. 5. 2018

…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

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