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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:  

 

Předložená bakalářská práce D. Měrky reprezentuje ukázkový typ excelentní závěrečné práce 

environmentálně orientovaných studijních programů. Detailně se zabývá změnami 

vegetačního krytu tří vybraných ostravských odvalů, které důkladně rámuje bohatou rešerší. 

Cenné jsou zde i materiály poskytnuté s.p. Diamo. 

 

Použité metody jsou v práci dobře popsány a především precizně realizovány. Využití GIS je 

zde na vysoce nadstandardní úrovni a výrazně převyšuje požadavky kladené na absolventy 

bakalářského studia. Hodnotné mapové kompozice jsou doplněny exaktní analytickou částí, z 

níž se autor dobírá k velmi zajímavým výsledkům. Ty je schopen i díky dlouhodobé 

spolupráci se s. p. Diamo vhodně interpretovat a je zde evidentní autorův letitý zájem o 

problematiku i hodiny strávené výzkumem in situ. 



 

 

Jediné kritické poznámky směřují k formální stránce textu – i přes výrazný kvalitativní posun 

oproti pracovním verzím textů se autor nevyvaroval občasných typografických prohřešků 

nebo marginálních překlepů. Text je však dobře strukturován a jeho odborný sloh souzní s 

posláním závěrečné práce. 

 

O kvalitě bakalářské práce svědčí i úspěšné obhájení jejího fragmentu v rámci SVOČ, kde 

autor obsadil 1. místo. Nejen v tomto kontextu doporučuji výsledky práce k publikaci v 

odborném periodiku, případně na relevantní konferenci / symposiu. 
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