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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Posuzovaná práce obsahuje 46 stran textu včetně 35 obrázků a 6 tabulek, kromě toho je součástí práce
doprovodné CD. Práce se zabývá územím Slovácka, kde žil a tvořil významný malíř Jožka Úprka. V
rešeršní části autorka popisuje přírodní poměry a turistické zajímavosti oblasti spjaté s působením
Jožky Úprky a také se v ní zabývá životem a dílem malíře. V samostatné části práce jsou na základě
předchozích kapitol zdařile navrženy turistické trasy jak pro cykloturisty, tak pro pěší turisty, které
potenciální návštěvníky oblasti seznamují se všemi turisticky zajímavými místy.
Z předložené bakalářské práce je zřejmé, že způsob a postup řešení, který autorka zvolila ke
zpracování úkolu, byly správné a práce splnila vytčený cíl: přiblížit širší veřejnosti tvorbu a život
Jožky Úprky a také podnítit zájem účastníků cestovního ruchu k návštěvě míst, která se vztahují k
Úprkovu dílu a životu.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autorka bezesporu splnila všechny zadané úkoly v plném rozsahu.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Jelikož autorka všechny připomínky a doporučení vedoucího respektovala, nemám žádné kritické
připomínky.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně, přitom se řídila pokyny vedoucího bakalářské práce. Na své práci
průběžně pracovala, s vedoucím byla v pravidelném kontaktu.

5. Hodnocení formální stránky.
Bakalářskou práci lze z hlediska jazykové stránky a formálního zpracování hodnotit dobře. Text je
srozumitelný bez větších nedostatků.

6. Jaký je způsob využití práce?
Praktická využitelnost bakalářské práce spočívá především v možnosti využití navržených
turistických tras a také v možnosti získání základních informací o historii i současnosti popisované
oblasti.

7. Celkové hodnocení práce.
Předložená bakalářská práce má odpovídající úroveň a splňuje požadavky na práce tohoto typu.
Doporučuji proto předloženou bakalářskou práci k obhajobě.
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