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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: 

 

Pro předloženou bakalářskou práci byl zvolen název Přírodní a kulturně historické proměny 

Zlínského kraje. 

Autor při zpracování bakalářské práce využil velmi málo knižních zdrojů v poměru ke 

zdrojům internetovým. Volba některých publikací neodpovídá odbornému zaměření práce – 

je spíše populárně naučná. Bod 1 z vloženého zadání, tedy provést rešerši dostupných 

publikací souvisejících s problematikou tématu bakalářské práce, považuji za nesplněný. 
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Cíle vlastní práce nejsou také nikde přímo stanoveny. Celá teoretická část by si zasloužila 

čitelnější popisy mapek i jednotnou úpravu tabulek – grafická stránka je nedílnou součástí 

absolventské práce. 

Teoretická část obsahuje nejdříve charakteristiku přírodních podmínek Zlínského kraje. 

V kapitolách 2 a 3 přímo zarazí historický skok od Velké Moravy do roku 1918. Další část 

autor nazval Krajinný ráz a podkapitoly řadí podle jednotlivých okresů, ale dočteme se zde 

více o známých rodácích, než o samotné krajině.  

Praktická část obsahuje terénní průzkum tří lokalit – jmenovitě jsou to Kurovický lom, 

Záhlinické rybníky a Skalky u Hulína. Z textu nevyplývá, proč závěrečná kapitola obsahuje 

právě měření chemického složení vody, ale to opět souvisí s metodologickým neukotvením 

celé práce. 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

 

Co je to genius loci? 

 

Vysvětlete záměr a účel praktické části Vaší práce. 

 

Jak často jste v průběhu přípravy konzultoval se svým vedoucím? 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  E - dostatečně 
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