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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářskou práci Kristýny Vojkůvkové s názvem návrh naučné trasy v okolí turistické chaty Skalka
hodnotím jako dobrou, i když se v práci nachází určité nedostatky, které jsou však k jejím
zkušenostem pochopitelné. Práci považuji za vhodnou pro použití v turistické praxi. Práce bude zcela
určitě využitelná pro rozvoj turistických a sportovních aktivit v okolí chaty Skalka. Je zde také
statistické hodnocení a doporučení pro zlepšení služeb v lokalitě.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Studentka splnila všechny úkoly, které byly součástí zadání bakalářské práce.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autorky k práci mohu hodnotit jako výborný, autorka byla aktivní během celé realizace
bakalářské práce. Zúčastňovala se pravidelně schůzek s vedoucím bakalářské práce. Z pohledu
samostatnosti, tak hodnotím zcela pozitivně.

4. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka práce odpovídá svým požadavkům. Sporadicky se v práci vyskytují gramatické a
formální chyby. Kapitoly jsou napsány věcně a většina je doplněna vhodnými mapkami a obrázky.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Co se týče kritických připomínek, tak autorka reflektovala většinu připomínek vedoucího bakalářské
práce, i tak se zde nachází určité formální, formulační a gramatické nedostatky, jejichž četnost je však
akceptovatelná.

6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářská práce je prakticky využitelná, protože přináší návrh naučné trasy v okolí turistické chaty
Skalka.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Co se týče protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů, tak konstatuji, že míra podobnosti je v
pořádku s celkovou podobností 0 %.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Práci považuji za zdařilou, a tudíž doporučuji k obhajobě se známkou výborně.
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