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1) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech
zadaných úkolů.)
Předložená bakalářská práce odpovídá zadání 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 dostatečné míře. Jedinou připomínku
mám k 2. kapitole (viz. bod 3).

3) Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je v rozsahu 58 stran a zahrnuje 41 obrázků. 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. MĚSTO TŘINEC – 15 stran;  zvolila  bych jiný název lépe  vystihující  šíři  celé  kapitoly

(Charakteristika zájmové oblasti?),  město Třinec bych pak blíže charakterizovala v další
podkapitole,  v  podkapitole  Minulost  a  současnost  zájmové  oblasti  (2.2)  postrádám více
informací  ze  současnosti,  v  podkapitole  Přírodní  poměry  (2.3)  je  obsáhle  zpracována
geologie a geomorfologie (2.3.1), ale hydrogeologie a klimatologie (2.3.2) je zpracována s
chybami (o hydrogeologii v oblasti se nedovíme nic, obr.10 - jedná se o horní tok řeky Olše,
ne Odry) a stručně

3. GEOCACHING – 5 stran; uvítala bych základní pravidla pro začínající geocachery (jak se
chovat v případě nalezení tzv. keše, čeho se vyvarovat), odkazy na tab. 3 a 4 jsou přehozené
(str. 19)

4. METODIKA PRÁCE – 6 stran; je zřejmé, že autorka si dala práci se získáním množství
informací, kapitola je podrobná a přehledná

5. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY V ZÁJMOVÉ OBLASTI –  30  stran;  stěžejní  kapitola,
která je zpracována velice systematicky, obsáhle, graficky velmi pěkně, jen je matoucí, že v
textu jsou jednotlivé body navržené turistické trasy označovány písmeny a v základní mapce
celé trasy čísly (viz. str. 28), drobné chyby (nadmořská výška uváděná v m – str. 51, v textu
na str. 53 uveden špatný odkaz na tab. č. 25)

6. ZÁVĚR – 1 strana

4) Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám.



5) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo jiné zhodnoťte i
původnost práce.)
Autorka práce v hlavní, 5. kapitole, navrhla turistickou trasu po zajímavých místech Třince a okolí.
Lze však polemizovat s názorem, zda se jedná o místa zajímavá z geologického hlediska, jak tvrdí
autorka  (str.  23).  Na  těchto  místech  založila  tzv.  keše  a  ujala  se  jejich  „správcovství“.  Práce
nepřináší nové poznatky, ale autorkou navrženou trasu lze pokládat za původní.

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.)
Autorka pracovala s dostatečným množstvím literárních a elektronických zdrojů, které uvedla v
jednom souhrnném seznamu. Až na jeden zdroj – ČGS 2014 (str. 9), jsou všechny citované studijní
prameny v seznamu literatury.  Ten je sepsán až na malé výjimky formálně správně,  navrhovala
bych nezarovnávat do bloku, působí to nečitelně.

7) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.)
Předložená práce  je  z  jazykového hlediska  velice  zdařilá,  text  je  srozumitelný,  bez  překlepů a
jednotlivé části na sebe plynule navazují. Taktéž grafické zpracování je na vysoké úrovni, obrázky i
tabulky mají jednotný vzhled, mapky mají veškeré potřebné náležitosti. Práce je po formální stránce
velice kvalitní.

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. Účel práce byl tedy splněn. Navíc autorkou navržená a
popsaná místa úkrytu keší jsou již 5 měsíců (viz. str. 26) bezproblémově nacházena geocachery z
řad veřejnosti, jak dokládají také Přílohy 5 – 16 (str. 71-82). Z logů jednotlivých keší uvedených na
www.geocaching.com vyplývá, že ke dni 23. 5. 2014 byly všechny keše autorkou spravovány a
udržovány bez větších problémů, při stejně zodpovědném přístupu lze tedy předpokládat využití
práce i v budoucnu. Předloženou práci lze po odstranění drobných nedostatků publikovat.

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.)
Předloženou bakalářskou práci   d o p o r u č u j i  k obhajobě.

ZNÁMKA:  v ý b o r n ě

Ostrava, 23. 5. 2014 ------------------------------------------
Ing. Alena Kociánová


