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Hodnocení přístupu studenta ke zpracování bakalářské práce  

Studentka pracovala na tématu své bakalářské práce s velkou mírou samostatnosti. 

Sama si vyhledala poměrně značné množství informačních zdrojů, informace z nich musela 

nejprve roztřídit a následně znovu propojit do textu sledujícího cíl a zadání bakalářské práce. 

Své poznatky průběžně konzultovala s vedoucím práce. Z konzultací i ze způsobu práce byl 

zřejmý zájem studentky o řešenou problematiku.  

  

Hodnocení odborné úrovně bakalářské práce s důrazem na splnění zadání  

Předkládaná bakalářská práce odpovídá svojí úrovní, rozsahem i způsobem zpracování 

požadavkům na vypracování bakalářské práce. Celý text práce je ucelený, jednotlivé kapitoly 

na sebe logicky navazují a obsahově korespondují se zadáním práce.  

 

V bakalářské práci nedošlo k úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné osoby hrubě 

porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví.  

 

V rešeršní části práce studentka třídí informace získané ve spojitosti s řešeným tématem 

do několika dílčích celků. Samotné problematice zpracování konopí pro textilní účely je 

věnován největší prostor. Práce se však snaží zasadit toto téma do širšího kontextu ve vztahu 

k životnímu prostředí, zemědělství, využitelnosti přírodních zdrojů (celé rostliny konopí) i 

platné legislativě ČR a diskutuje řešené téma v souvislostech.   

 

V experimentální části práce studentka přehlednou formou popisuje postup směřující 

k vytvoření osvětové brožury určené široké veřejnosti, jejímž hlavním cílem má být zvýšení 

povědomí o možnostech využití konopí jako domácí textilní suroviny. Diskutovány jsou různé 

možnosti realizace brožury, jejího financování, distribuce i propagace. 

 

Podstatnou částí práce je pak samotná osvětová brožura, která čerpá z informací 

získaných při zpracování rešeršní části práce. Tyto informace jsou však cíleně formulovány 

jednodušší a zkrácenou formou. 

 

Hodnocení formální stránky bakalářské práce včetně příloh 

Bakalářská práce je psána stylisticky čistě, text práce je srozumitelný, grafická úprava 

včetně tabulek a grafů je přehledná a srozumitelná. Bohužel, v práci se vyskytuje několik 

jazykových chyb a překlepů. Až na výjimky, také odkazy na přílohy, tabulky a grafy jsou 

správné a srozumitelné. Pouze v brožuře na str. 20 jsou chybné odkazy na obrázky. Práce 



s použitými zdroji odpovídá požadavkům na zpracování odborného textu, nicméně samotný 

seznam použitých zdrojů je v některých případech nejednotný. 

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Na str. 20 jsou nevhodně používány termíny „pletení konopných vláken“ a „tkaní 

konopných vláken“. Upřesněte, prosím.  

 Na str. 25 je používán termín „corsslinked metoda“ pro způsob ošetření konopné 

textilie. Není však v textu vysvětlen. Vysvětlete, prosím, tento termín.  

 Na str. 31 jsou prezentovány výsledky zkoumání „životního cyklu konopí a bavlny“. Je 

zde však uvedeno pouze srovnání pěstování a výtěžnosti obou surovin. Správné by bylo 

porovnat skutečně celý životní cyklus, tzn. mimo jiné náklady na zpracování suroviny 

a výrobu hotové textilie až po likvidaci textilního odpadu.  

 Seznam povolených pěstovaných odrůd konopí uvedený na str. 36 je pro tuto práci 

nadbytečný. 

  Na str. 42 je jako jedna z výhod tištěné formy brožury v porovnání s elektronickou 

formou uvedena „možnost mít brožuru kdykoliv u sebe, bez potřeby elektronického 

zařízení“. Domnívám se, že v dnešní době má většina lidí u sebe kdykoliv právě to 

elektronické zařízení, nikoliv brožuru.  

 Na str. 44 je uvedeno, že „konečná cena za jednu brožuru je zaokrouhleně 77 Kč, do 

této ceny jsou započítány finální úpravy tiskárnou, editace, balné a poštovné“. Tyto 

položky však nejsou vyčísleny a není tudíž zřejmé, jakým způsobem je konečná cena 

vypočítána. Upřesněte, prosím.  

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k uvedeným skutečnostem ji navrhuji 

klasifikovat známkou 

 

 

       Velmi dobře. 
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