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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 logickou a přehlednou strukturu. Je zpracována vyčerpávajícím způsobem s ohledem na
navržené cíle.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce se snaží zajímavou formou s využitím geolokační hry informovat o zajímavostech Havířova a
okolí v kategoriích příroda, historie a zajímavosti. I když autorka sama založila pouze 2 nové
geokeše, využila stávající síť již existujících a vhodně na ní navázala vlastní prací.
Oceňuji získání souhlasu vlastníka pozemku (města Havířov) k umístění geokeší, což je věc, která se
ve hře obyčejně obchází. Obě nové geokeše už mají dohromady téměř 450 nálezů a v případě
Studánky u Letniho kina autorka získala i 3 oblíbenostní body. Vzhledem k malým zkušenostem se
bohužel autorka nevyhnula umístění geokeše na velmi frekventovaném místě a při poměrně chabém
zamaskování není divu, že dochází k jejímu častému ničení.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám jiné kritické připomínky než ty uvedené v bodu 7 tohoto posudku.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Autorka nevymyslela mnoho vlastního, ale velmi pěkně a pečlivě zkompilovala informace z různých
dostupných zdrojů a nachystala je pro použití žákům základních školam formou třech
vycházek/výletů.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Citované prameny jsou řádně uvedeny v seznamu zdrojů.

7. Hodnocení formální stránky.
K formální stránce mám následující výhrady:
- odkaz na zdroj (citace) by měl být součástí věty, ne následovat až za tečkou na jejím konci
- autorka uvádí, jak by měly vypadat používané formáty GPS souřadnic (tabulka 9 na straně 24), ale v
textu využívá jiné a v podstatě s ohledem na přednost zaměření nesmyslné (tabulka 1 na straně 9)
- pokud jsou dva autoři, musí se v textu uvádět v citaci oba (Machač a Langrová, 2003, a ne Machač
et al., 2003). Ani jeden z nich ovšem není editor díla, ale jen redaktor. Správné by bylo vyjmenovat v
případě této monografie opravdové autory.
- u obrázku 8 (strana 14) je uvedeno Chlupáč et al. 2002, ale v seznamu literatury je jen Chlupáč
- pokud jsou dva autoři, musí se v textu uvádět v citaci oba (Hojgr a Stankovič, 2007, a ne jen Hojgr,
2007)
- pokud autorka chce v seznamu literatury uvádět nepovinné údaje (ISBN a ISSN), měla by tak činit
důsledně (všude, kde je to možné)
- v seznamu literatury se podle ISO 690 uvádí pouze první písmena z křestních jmen autorů
- proč je Dopita a Aust v seznamu literatury zvýrazněný šedou barvou ?
- Dopita a Aust jsou 2 různá díla, měla by se citovat odděleně
- u Kresty (2010) v seznamu literatury není důvod psát název školy velkým tiskacím písmem
- Sivek, Čáslavský a Jirásek by neměli mít v seznamu literatury uvedeno 2003b, pokud neexistuje
žádné 2003a
- v seznamu literatury u Špačka, Juráka a Sychy ještě někdo chybí, nebo tam je to poslední a
zbytečné?
- opravdu je v seznamu literatury u Miroslava Vlčka Alena N. Nosalová, nebo je to N pouze překlep?



- v případě názvu naší školy (seznam zkratek) doporučuji podívat se na psaní velkých a malých
písmen
- práce neobsahuje přiložený CD-ROM, což by podle Pokynů pro zpracování měla

K jazykové stránce mám následující výhrady:
- anglické summary je přeloženo velmi nekvalitně a obsahuje řadu chyb a překlepů (Down of Havířov
namísto Town of Havířov, bulit up namísto biult on aj.)
- reviewer se nepíše rewier (strana 20)

Přesto množství zjištěných chyb a problémů nepřesahuje běžný rámec.
8. Jaký je způsob využití práce?

Práce byla naplánována pro využití základními školami v Havířově.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 09.05.2016 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.


