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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Dle zásad pro vypracování určených v této práci lze konstatovat, že stanovené cíle byly splněny. 

Bakalářská práce tedy odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce je rozdělená do 12 kapitol a má 57 stran. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 

jsou dostatečně popsány. Nechybí standardní kapitoly, jako jsou seznamy obrázků a příloh, 

použitá literatura, taktéž je v úvodu práce umístěn seznam použitých zkratek. 
 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 

Student se v této práci zabývá tvorbou webových stránek pro univerzitu třetího věku, které by 

měly sloužit jako výukový materiál pedagogům, při seznamování seniorů s prací s GPS 

přístroji. V úvodu práce se student věnuje popisu mapování speciálně navržených tras, 

získávání jejich parametrů, dotazníkovému šetření mezi posluchači U3V. Následně vysvětluje 

výběr vhodných lokalit. Student provedl i vlastní rekognoskaci terénu což zajistilo potřebné 

množství dat i jejich kvalitu. V další části práce jsou doloženy kartografické výstupy a 

soubory pro GPS přístroje, popsána tvorba webových stránek spolu s informacemi o trasách. 

Získané poznatky a výstupy jsou studentem dostatečně okomentovány v závěrečné kapitole 

této práce. Celá práce je vhodně doprovázená tabulkami a obrázky. Výstupy tvoří mapy tras, 

které jsou součásti práce, webové stránky na přiloženém CD. Všechny mapové výstupy 

splňují zásady kartografických pravidel. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 

Zajímalo by mě, zda došlo k praktickému odzkoušení některé z tras, některým ze studentů 

U3V. Nebo jestli se uvažuje o získávání zpětné vazby od této cílové skupiny. 
 

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

 

Práce je výjimečná svým zaměřením na cílovou skupinu, kterou jsou studenti U3V. Přibližuje 

moderní technologie seniorům a napomáhá tak odbourávat ostych nebo obavy s manipulací a 

využíváním moderních zařízení jako jsou například právě GPS přístroje. 



 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

V práci je čerpáno jak z české literatury, tak z literatury zahraničních autorů. Byla také 

využita řada internetových odkazů týkajících se řešené problematiky. 
 

7. Hodnocení formální stránky. 

 

Práce je napsaná srozumitelně, bez významných formálních nedostatků. 
 

8. Jaký je způsob využití práce? 

 

Jak už samo téma napovídá, práce je zajímavým, užitečným, v praxi využitelným podkladem 

pro studenty U3V ale nejen pro tuto cílovou skupinu. Vytvořené výstupy umožňují další 

rozšiřování o nové trasy a informace o nich, zajištění způsobu aktualizace dat o trasách, 

zahrnutí též zpětné vazby od studentů apod. může být tématem pro další studijní práce. Práce 

by mohla být také ojedinělým nástrojem pro propagaci turistických a kulturních zajímavostí 

v Moravskoslezském kraji zacíleným právě na seniory a naplňovat tak jeden z globálních cílů 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016 a to „Kvalitní a kulturní 

prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu“. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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