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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce M. Jílkové zaměřená na analýzu environmentálních rizik katastru obce
Dolní Němčí dokonale odráží autorčinu znalost prostředí. Jistota, s níž je přistupováno
k identifikaci a diskusi (nejen environmentálních) rizik v obci, místy přerůstá v moralizující
neodborné závěry bez hlubšího provázání s literaturou s kritickým náhledem. Přesto autorka
identifikovala všechna hlavní rizika a vhodnými nástroji je také patřičně analyzovala, čímž
splnila cíle práce. Přidanou hodnotou jsou vlastní kartografické vizualizace a
fotodokumentace problémových míst obce jakožto vyústění rozsáhlého terénního přístupu, za
který je třeba autorku pochválit. Naopak jako slabou stránku vnímám neúplné teoretické
ukotvení problematiky, na které navazuje poměrně stručná metodická kapitola mající spíše
proklamativní charakter.
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S ohledem na povahu klíčových rizik je obsahově podceněna i část věnující se fyzickogeografickým podmínkám. Právě k analytickým částem fyzickogeografické i sociálněgeografické složky lze mít drobné výhrady.
Formální stránka bakalářské práce splňuje standardní požadavky kladené na tento typ
kvalifikačních prací, autorka korektně cituje použité zdroje, v textu se výrazněji nevyskytují
typografické překlepy nebo češtinářské lapsy. Grafická úroveň netextových marginálií
(mapové kompozice, grafy, fotografie atp.) má místy substandardní kvalitu (zejména mapy
v přílohách BP).
Celkově lze konstatovat, že předložená závěrečná práce patří mezi zdařilé BP, M. Jílková
splnila stanovené cíle, konzultace probíhaly pravidelně a autorka k nim přistupovala
proaktivně a svědomitě.

Kontrola plagiátorství: Práce prošla kontrolou plagiátorství v IS/STAG – není plagiátem.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 22. 5. 2019
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