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1) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech
zadaných úkolů.)
Předložená bakalářská práce odpovídá osnově předepsané pro její zpracování v plném rozsahu.

2) Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnost?
Závěrečná práce je rozdělena do 6 hlavních kapitol. Struktura celé práce je ucelená, jednotlivé části
na sebe logicky navazují. Všechny kapitoly jsou zpracovány v dostatečném rozsahu.

3) Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je v rozsahu 51 stran a její součástí je 53 obrázků většinou malých
rozměrů. Práce je rozdělena do 6 kapitol, včetně úvodu a závěru, a dále jsou připojeny seznamy
literatury, obrázků, tabulek a příloh. Charakteristika jednotlivých kapitol:

1. ÚVOD – 1 strana
2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI – 14 stran; v podkapitole Opava a okolí (2.1)

je chybně uvedena lokalizace města (str.  2), v podkapitole Hydrogeologie a klimatologie
(2.2.2) není popsána hydrogeologie, ale hydrologie zájmové oblasti, jinak jsou informace
dostačující a vhodně doplněné o mapky a obrázky

3. GEOCACHING  OBECNĚ  –  5  stran;  bylo  by  dobré  doplnit  o  základní  pravidla  pro
začínající geocachery (co dělat po nalezení místa úkrytu keše, čeho se vyvarovat)

4. METODIKA PRÁCE – 5 stran; autor se dostatečně věnoval získání potřebných informací,
jen mi není jasné, proč schválení posledních dvou keší trvalo víc než 2 měsíce (viz. Tab. 4,
str. 24)

5. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY V ZÁJMOVÉ OBLASTI – 25 stran; trasa je popsána velmi
podrobně, v textu i graficky pomocí obrázků a tabulek jsou vyznačeny všechny záchytné
body i místa uložení keší, popis je ale místy zmatený a psaný formou neadekvátní typu práce
(str. 30, 33, 34, 46, 47), také kontrolní otázky jsou někdy nevhodné (str. 31) či s překlepy
(str. 43), na str. 42 jsou přehozené odkazy na tabulky a obrázky u záchytných bodů č. 10, 11

6. ZÁVĚR – 1 strana

4) Jiné poznatky, kritické připomínky.
Navrženou trasu považuji za příliš dlouhou pro pěší využití, vzhledem k cílové skupině a nutnosti
odpovídat na kontrolní otázky, což čas potřebný k jejímu absolvování prodlužuje.

5) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo jiné zhodnoťte i
původnost práce.)
Dle mého názoru práce nepřináší nové poznatky, ale zajímavým způsobem podává informace o
pozoruhodných  místech  v  Opavě  a  okolí.  Netvrdila  bych  ale,  že  tato  místa  jsou  zajímavá  z
geologického pohledu. Nicméně autorství dané trasy je zřejmé.



6) Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? (Mimo jiné zhodnoťte, zda
jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny citované
studijní materiály jsou v seznamu literatury.)
Autor pracoval s přiměřeným množstvím studijních pramenů, které rozdělil na konci práce do tří
seznamů (literární, internetové, ostatní). Dopustíl se však více chyb:

• nesprávně vytvořené citace (Opava city 2014, str. 2);
• citace chybějící v seznamu zdrojů (geology.cz 2013, str. 8);
• jsou chybně citovány zdroje vytvořené 2 autory (Lipus, 2002, str. 4; Müller, 2010, str. 4);
• zdroj Lutonský 2007, str. 22 má v textu chybně uvedený rok;
• na některých místech citace v textu chybí (str. 32, 33, 36, 38);
• chybí autor u obr. 7 na str. 9 a název a číslo tabulky na str. 52;
• seznam zdrojů není psán jednotně (někdy a kol., někdy et al., někdy chybí úplně)

7) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.)
Textová  část  práce  není  po  jazykové  stránce  dobrá.  Obsahuje  časté  překlepy  a  je  místy
nesrozumitelná,  jazyk je  kostrbatý,  často  zabíhající  do  zbytečných detailů  (str.  29,  32,  34).  Po
formální  stránce  je  práce  v  pořádku,  oceňuji,  že  v  textu  jsou  tabulky  a  obrázky,  týkající  se
záchytných bodů a keší, umístěny pohromadě. Práce je díky tomu přehledná, obsahuje také velké
množství autorských fotografií.

8) Jaký je způsob využití  práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné,  resp. jsou již
využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?)
Tato bakalářská práce byla vypracována pro cílovou skupinu žáků základních a  středních škol,
účastnících se soutěže Geologické kladívko. Využití tedy práce má. Autorem navržená a popsaná
místa úkrytu keší jsou v současné době bez problémů nacházena geocachery z řad veřejnosti, jak
dokládá  také  Příloha  č.4  přiložená  na  konec  práce.  Z  logů  jednotlivých  keší  uvedených  na
www.geocaching.com vyplývá, že ke dni 24. 5. 2014 bylo 5 keší autorem spravováno a udržováno
bez větších problémů, u keše Kamenné pískoviště došlo bohužel pravděpodobně k jejímu odcizení,
na  což  autor  zareagoval  a  slíbil  sjednat  nápravu.  Při  stejně  zodpovědném  přístupu  lze  tedy
předpokládat využití práce i v budoucnu. Předloženou práci doporučuji publikovat až po doplnění a
opravení výše uvedených nedostatků. V současné podobě ne.

9)  Celkové  hodnocení  práce.  (Zde  uveďte,  zda  práci  doporučujete,  či  nedoporučujete  k
obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce – výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující –
uveďte na jiném místě.)
I přes výše uvedené nedostatky a připomínky tuto bakalářskou práci k obhajobě

d o p o r u č u j i.

ZNÁMKA: v e l m i    d o b ř e

Ostrava, 24. 5. 2014 ------------------------------------------
Ing. Alena Kociánová


