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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 pojata logicky, samotný
text je však nesourodý, náplň jednotlivých částí práce je nevyvážená (3. a 4. kapitola), po obsahové
stránce nedostačující (2. a 5. kapitola). 

3) Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je v rozsahu 56 stran a zahrnuje 43 obrázků. Práce je rozdělena do 6
kapitol, včetně úvodu a závěru, a dále jsou přiloženy seznamy literatury, obrázků a tabulek. Na
závěr jsou připojeny přílohy.
Charakteristika jednotlivých kapitol:

1. ÚVOD – 1 strana
2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI – 13 stran; podkapitoly Geologické poměry

(2.1) a Geomorfologické poměry (2.2) jsou popsány stručně, nepřesně, informace v textu
neodpovídají informacím uvedeným v tabulce (str. 16); autor se zaměřil na historii zájmové
oblasti (2.5), postrádám informace o současnosti města

3. GEOCACHING – 10 stran; obsáhlá kapitola,  některé podkapitoly jsou dle mého názoru
zbytečné (3.4, 3.5)

4. METODIKA PRÁCE – 2 strany; psáno velmi obecně, stručně, nevypovídající nic o tom, jak
autor získával informace, s jakými problémy se musel při zakládání keší vypořádat, jak data
zpracovával atd.

5. NÁVRH TRASY – 29 stran; trasa není popsána uceleně, chybí informace o délce, časové
náročnosti, dopravní obslužnosti a co považuji za zásadní, jednotlivé záchytné body na trase
nejsou v textu vůbec popsány,  takže  orientace  po celé  trase  je  velice  obtížná,  kontrolní
otázky jsou v tabulkách č. 4 – 8 špatně číslovány

6. ZÁVĚR – 1 strana

4) Jiné poznatky, kritické připomínky.
Navržená  turistická  trasa  vede  zajímavými  místy  zejména  historického  charakteru,  která  jsou
dostatečným způsobem popsána a zdokumentována. Škoda, že práce neobsahuje více informací o
zajímavostech přírodního charakteru, které se v oblasti nacházejí. Musím bohužel konstatovat, že
autor  přistoupil  velice  laxně  k  metodice  práce,  z  komentářů  uvedených u jednotlivých keší  na
www.geocaching.com vyplývá,  že  keše  jsou  nesprávně  zaměřeny  a  místa  úkrytu  byla  zvolena
nevhodně, přičemž se autor vůbec neobtěžoval s jejich maskováním. 



5) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo jiné zhodnoťte i
původnost práce.)
Závěrečná  práce  nepřináší  žádné  nové  poznatky,  podává  souhrn  informací  zejména  o  historii
zájmové oblasti.

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  dostatečným  množstvím  studijních  pramenů,  které  uvedl  ve  dvou,  značně
neúplných samostatných seznamech. Při citacích se dopustil závažných chyb, které snižují kvalitu
práce. Především naprostá většina citací v textu není v seznamu zdrojů (např. Sedláčková 2012 –
str. 13; Suk et al. 1991 – str. 13; Moravské Karpaty 2013 -  str. 16; Oderské vrchy 2013 -  str.19;
Rydval 2005 - str. 25; Pokluda 2009 - str. 43 a mnoho dalších). Seznam zdrojů (str. 67 - 69), tak jak
je vytvořený, je v nepřípustné formě (chyby, není řazen abecedně).

7) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.)
Po  jazykové  stránce  není  závěrečná  práce  příliš  zdařilá.  Text  je  psán  místy  nesrozumitelně,  s
občasnými chybami, ať už gramatického rázu, či překlepy (str. 29, 35, 39, 50). Po grafické stránce
na mě práce nepůsobí dobře, zvolené obrázky jsou většinou zbytečně velké, nebo zase nevhodně
začleněny  do  textu,  autor  zvolil  na  stránkách  nepřiměřeně  velké  okraje,  v  práci  jsou  také
nepochopitelná prázdná místa. Mapky v práci jsou nekvalitní, či nevhodného měřítka, nebo nemají
předepsané náležitosti (str. 15, 17, 40, 57, 59, 63). 

8) Jaký je způsob využití  práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné,  resp. jsou již
využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?)
Závěrečná bakalářská práce byla vypracována pro cílovou skupinu žáků základních a  středních
škol, účastnících se soutěže Geologické kladívko. Tento účel byl tedy splněn. Jak je zřejmé z tab.
č.9 (str.  65) a z Příloh č.2a – 7b (str.  77 – 88), založené keše byly od data založení využívány
geocachery z řad veřejnosti.  Z logů jednotlivých keší uvedených na www.geocaching.com však
vyplývá,  že  ke  dni  24.  5.  2014  byly  2  keše  zrušeny  (Massag,  Hradby  zámku),  protože  byly
pravděpodobně  odcizeny  a  3  další  potřebují  z  různých  důvodů  nutně  údržbu.  Autor  bohužel
nereagoval na výzvy k nápravě. Pokud se přístup autora nezlepší, nemohou být výsledky jeho práce
v  budoucnu  využívány.  Předloženou  práci  nedoporučuji  publikovat.  Je  nutné  ji  přepracovat  po
formální i obsahové stránce.

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 zásadní výše uvedené nedostatky a připomínky tuto bakalářskou práci k obhajobě

d o p o r u č u j i.

ZNÁMKA: d o b ř e

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


