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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce splnila uvedené zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozdělena do sedmi základních kapitol, jejichž obsah odpovídá názvům. Z hlediska struktury
je bakalářská práce přehledná s logickou návazností jednotlivých kapitol.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce se zabývá tvorbou webového informačního systému, zaměřeného na
jeskyně a propasti z pohledu geovědního turismu juniorů a jejich rodičovského doprovodu. V první
části práce autorka popisuje specifika věkové kategorie juniorů a charakterizuje vybrané lokality z
geologického hlediska. Dále se podrobně věnuje kritériím pro vymezení zájmových lokalit, včetně
vymezení a hodnocení rizik. Náplní praktické části práce je návrh struktury informačního systému a
vlastní návrh webové stránky ve formě prezentace v programu Microsoft PowerPoint. Bakalářská
práce má výrazně kompilační charakter. Teorii je věnována převážná část práce, přičemž v praktické
části se autorka rovněž omezuje pouze na teoretický popis vybraných lokalit. Práce je obohacena
přiměřeným množstvím obrázků a fotografií.

4. Hodnocení formální stránky.
Po formální a jazykové stránce bakalářská práce obsahuje určité nedostatky. V textu se vyskytuje
množství gramatických chyb a překlepů, někdy chybí interpunkce. Na koncích řádků by se neměly
vyskytovat jednopísmenné předložky a spojky. V textu se velmi často opakuje ukazovací zájmeno
toto, tato, také...atd. Podkapitola 4.1.1 je v obsahu i textu chybně označena jako 4.1.1 3.1. V
podkapitole 4.2.1 (Výsledek) na str. 37 chybí u tabulky označení číslem a popisem, včetně odkazu v
textu. Rovněž v celém textu práce chybí odkazy na obrázky a tabulky. U obrázků 25-29 chybí popis.
Jazyková stránka a úprava práce odpovídá standardním požadavkům.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kapitola 3 (Geologická charakteristika vybraných lokalit) neobsahuje žádné autorské fotografie.
Vzhledem k dostupnosti vybraných lokalit mohla být tato kapitola autorskými fotografiemi vhodně
obohacena. Z textů kapitoly rovněž není zřejmé, zda alespoň některé z vybraných lokalit autorka
sama navštívila. Kapitola 5 (Návrh struktury informačního systému) je zpracována nedostatečně.
Návrh struktury je velmi nejasný a nepřehledný. Téměř celá kapitola 5 je přesným opisem kapitoly 3
(Geologická charakteristika vybraných lokalit) a podkapitoly 2.6 (Junioři, rodiče a geovědní
turismus). Rovněž kapitola 6 (Příklad realizace informačního systému) je poměrně slabá. Spíše než o
návrh webových stránek se jedná o méně zdařilou prezentaci textů uvedených v kapitole 3.
Prezentace obsahuje velké množství textu, včetně nevhodných přechodů a efektů. Použité texty jsou
opět opisem kapitoly 3.

Otázky k obhajobě:

1) V podkapitole 3.2.1 (Moravský kras) autorka na straně 15 v odkaze 12 pod čarou uvádí: "Mocnost
je síla geologické vrstvy." Dále v podkapitole 5.2.2.2 (Macocha) na str. 45 uvádí: "Mocnost si
můžeme představit, jako sílu horniny". Může autorka přesněji definovat a vysvětlit, co v geologii
znamená pojem "mocnost"?

2) V podkapitole 4.1 (Vymezení rizik) autorka na straně 30 uvádí vzorec pro výpočet rizik. Může
autorka vysvětlit, co znamenají ve vzorci zkratky jednotlivých proměnných a z čeho byly odvozeny?



3) V podkapitolách 4.2.1 až 4.2.4 autorka na obrázcích 20-23 uvádí grafy, ve kterých vyhodnocuje
jednotlivé proměnné, uvedené ve vzorci. Může autorka vysvětlit, jak došla k hodnotám, které v
grafech uvádí?

4) V podkapitole 4.2.5 (Výsledek) autorka v tabulce na str. 37 uvádí výsledné vypočtené hodnoty
HRN. Prosím o vysvětlení, jak k těmto výsledkům došla a předvést názorný výpočet např. pro riziko
otřesu mozku (dle hodnot uvedených v tabulce)?

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Bakalářská práce nepřináší zásadní nové poznatky, má převážně rešeršní charakter již dříve
publikovaných prací. Práce je původní.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V seznamu knižních zdrojů chybí citace práce: Luhr (2004). V seznamu internetových zdrojů není
citován zdroj Internet 6. Rozsah použité tištěné literatury mohl být vzhledem ke zpracovávanému
tématu širší. Ze seznamu doporučené literatury, uvedeného v zadání bakalářské práce, autorka použila
pouze jeden z doporučených zdrojů.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce lze využít zejména ve spolupráci s infocentry a cestovními kancelářemi. Tento
přístup v sobě skrývá významný potenciál vedoucí k možnému zvýšení návštěvnosti geologických
zajímavostí ČR.

9. Celkové hodnocení práce.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Bakalářskou práci hodnotím známkou dobře.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 13.05.2019 Ing. Jarmila Drozdová, Ph.D.


