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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 přehlednou a logicky navazující strukturu.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce je mimořádně kvalitně formálně i obsahově zpracovaná. Je však třeba konstatovat, že nijak
nesouvisí se studovaným oborem. Kapitola 2.2.1. sice obsahuje základní geologickou charakteristiku
oblasti, v založených geokeších však o ní není ani zmínka. Proto nechápu, jaký význam má šest
založených pro geovědní soutěž Geologické kladívko, když o neživé přírodě v listingu geokeší ani v
doprovodných otázkách není ani slovo.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Seznam zkratek:
- "m" a "km" nejsou zkratky, ale značky
- není zvykem vyčleňovat zvlášť cizojazyčné zkratky, ale když už, tak je třeba do nich dát i Ph.D.
(latinsky Philosophiae doctor)

Obrázky 6 a 8 (strany 8 a 10) jsou téměř stejné.

Turistické trasy by se měly plánovat tak, aby začínaly a končily na nějakém smysluplném místě, které
je dobře dopravně dostupné. Autorka naproti tomu začíná v lese u rybníka a končí na břehu řeky v
místech automobilem a veřejnou dopravou nedostupných (viz strana 28). Doporučil bych trasu
naplánovat jako uzavřený okruh z centra obce.

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

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použité prameny jsou dostatečně pestré a citační aparát je v pořádku a v souladu se seznamem zdrojů.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce je po formální i jazykové stránce kvalitně zpracovaná a obsahuje minimální množství chyb
(např. dělení slova v tabulce 11 na straně 40). V seznamu literatury však nelze uvádět "et al.", ale je
třeba vypsat všechny autory (strana 61, bod 9).

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce nejsou publikovatelné. V nejbližší době budou využity pro geovědní soutěž
pořádanou naším Institutem.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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