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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce má vhodnou a logicky na sebe navazující strukturu.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Jde o poměrně povedenou bakalářskou práci. Studentka zvládla rešeršní i terénní část a práce je
kvalitně zpracovaná. Myslím si ale, že s ohledem na studijní obor a také v textu uvedenou geovědní
soutěž by se podstata práce, tj. 6 nově založených geokeší a doplňující otázky pro soutěž, mohly více
týkat neživé přírody.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Bylo by dobré sjednotit anglický název města
- v Zadání "Hradec above Moravice"
- v Keywords "Hradec nad Moravicí"
- tzv. mudlové (strana 19) nepoškozují a nevykrádají keše, jde o termín užívaný souhrnně pro
všechny nehráče geocachingu
- není vysvětleno, proč došlo ke kolizím při zakládání keší (Tab. 9 na straně 28). Není důvodem, že
autorka zakládala keše, aniž by předtím nalezla ty, které v oblasti již existovaly?
- je opravdu droba odrůdou pískovce (strana 34) a opravdu její kvalitu snižují žíly křemene?

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práce využívá přiměřené množství zdrojů, i když zejména v kapitole Geologie a geomorfologie
využívá bez výjimky zdroje odvozené a ne primární.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce pečlivě vypracovaná. Přesto mám několik poznámek:
- je velmi nepraktické rozdělit literaturu na tři kategorie, protože to ztěžuje vyhledávání. Navíc
nechápu, co jsou "Další zdroje".
- na webový výukový materiál "Geologie - výukové multimediální texty" nelze v textu odkazovat
formou "Grygar  et al. 2014" - text v uvedeném roce nevznikl
- odkazy na zdroje jsou součástí věty, nemohou být proto až za tečkou (poslední řádek strany 7 a
jinde v textu)
- místo vypisování jednotlivých názvů tabulek neoddělených čárkami (4. řádek strany 20) bych
doporučil formulaci "Tabulky 4 až 8". To samé platí pro desátý řádek zdola na straně 53.

Jazykově je bakalářská práce velmi povedená a až na vzácné drobné chyby (např. poslední věta
prvního odstavce na straně 52) v pořádku.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce nejsou publikovatelné. Budou použity v rámci geovědní soutěže Geologické
kladívko.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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