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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce splnila úkoly, které byli stanoveny jak v zadaní, tak v úvodu práce. V tomto smyslu mohu práci
hodnotit jako odpovídající.
2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce odpovídá zadání a kapitoly na sebe plynule navazují.
3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce přináší návrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické
zemětřesení. Práce je provedená ve 2 základních rovinách. První rovinou je prezentace zemětřesení z
roku 1755, které způsobilo devastací tehdejšího centra portugalského království. Druhou rovinou je
návrh exkurze po vybraných lokalitách Lisabonu, které mají největší turistickou hodnotu. V tomto
smyslu je práce dobře zpracovaná.
4. Hodnocení formální stránky.
Forma a úprava předložené práce je standardní s řadou menších formálních a gramatických chyb.
5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
•Mapy postrádají označení severu, u některých chybí kromě označení severu i měřítko.
•Poslední prázdná strana bakalářské práce obsahuje vyplněné záhlaví a zápatí.
•Jak vnímáte turistických ruch a možný potenciál rozvoje turismu a geoturismu v Lisabonu?
•Jaké jsou největší výhody a nedostatky turismu v Lisabonu?
•V čem vnímáte největší význam historického zemětřesení v Lisabonu roku 1755?
•V čem vnímáte největší nedostatek zpracování historického zemětřesení v Lisabonu roku 1755?
•Jak by bylo možno zlepšit, zjednodušit a lépe popsat tuto problematiku pro turisty?
6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce nepřináší nové poznatky, ale prezentuje vhodným způsobem existující poznatky ve smyslu
dobrého zpracování historického zemětřesení v Lisabonu, který představuje milník pro řadu lidských
oborů jako je například uzemní plánování a architektura. Práce je původní, plagiátorská kontrola
vykazuje 1 % podobnosti.
7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor využil pro zpracovaní bakalářské práce 27 knižních zdrojů, z nichž největší užitkovou hodnotu
mají geologické řezy Lisabonu v souvislosti se zmiňovaným zemětřesením.
8. Jaký je způsob využití práce?
Uvedená práce je vhodná jako exkurzní průvodce, který zahrnuje pestrou kombinaci zajímavých a
atraktivních lokalit v Lisabonu, do kterých jsou zahrnuty i lokality zasažené zemětřesením roku 1755.
9. Celkové hodnocení práce.
Bakalářskou práci studenta Rostislava Šiguta hodnotím známkou výborně a doporučuji k obhajobě.
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