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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená práce, která obsahuje 55 stran a doprovodné CD, odpovídá zadání v plném rozsahu.
Autorka navrhla turistickou trasu po geokeších v okolí Malenovic a splnila tak všechny zadané úkoly.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozdělena do 6 kapitol. Následuje seznam literatury, obrázků, tabulek a příloh. Vnitřní
členění kapitol je zvoleno podle obsahu kapitol vhodným způsobem. Z hlediska struktury a
návaznosti jednotlivých částí je práce dobře strukturovaná a jednotlivé kapitoly na sebe navazují
tematicky i logicky.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autorka v práci kromě návrhu turistické trasy založila 6 nových geokeší. Ve třetí kapitole vysvětluje
co je to geokešink, jak jsou geokeše charakterizovány a jak postupovat při zakládání nových geokeší.
Z práce je cítit, že tato činnost autorku bavila a plně se vlastnímu geokešinku poddala. Méně se však
již věnovala vlastní rešeršní části práce (viz kapitola 2. a 4.) a formálnímu zpracování. Ve stěžejní
kapitole 4. Návrh turistické trasy autorka (podle vlastních slov - str. 21) uvádí detailní informace o
každé geokeši. Za tyto detailní informace považuje nijak v textu neokomentované tabulky. Popis
zájmových bodů v okolí geokeší je velmi stručný a nesourodý. K jejich popisu autorka většinou
čerpala pouze z jednoho zdroje. Díky špatnému formálnímu zpracování se místy čtenář v textu ztrácí.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Za největší nedostatek práce považuji rešeršní část a formální zpracování.
Další kritické připomínky:
• V podkapitole 2.2. Geologické poměry autorka uvádí pouze obecné členění Českého masivu,
vyjmenovává jednotlivé příkrovy Západních Karpat, ale vlastnímu geologickému popisu zájmové
oblasti se vůbec nevěnuje. Navíc obrázek č. 2 považuji za zbytečný, protože stejné a mnohem
podrobnější informace podává obrázek č. 5.
• Také v podkapitole 2.3. Geomorfologické poměry chybí podrobný geomorfologický popis zájmové
oblasti. Autorka zde pouze uvádí zařazení oblasti podle již zastaralého geomorfologického
regionálního členění reliéfu z roku 1972.
• V seznamu zkratek se neuvádí označení světových stran.
• Určení výšek jednotlivých geomorfologických prvků se uvádí v metrech nad mořem se zkratkou  m
n. m. a ne jinak (viz str. 1, 8, 25, 30, 36, 42).
• Na str. 10 se autorka místo na obrázek odvolává na kapitolu "Z orchidejí se v oblasti Beskyd
nejčastěji vyskytuje vstavač mužský (viz kapitola 4.6) ...".
• Kvalita obrázků 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 24 je nízká. Text v některých obrázcích je zcela nečitelný (obr. 3
a 5).
• V obrázku 13 chybí měřítko pro srovnání velikostí.
• Na straně 10, odstavec 3. věta začíná závorkou.
• Chybí mezery před jednotkami (str. 28, 43).
• Na straně 33 a 34 je použito nevhodné formátování u popisu hádanky.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Vlastní obsah práce nepřináší žádné nové poznatky. Za nové a přínosné lze považovat autorkou nově
zřízené geokeše.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V rešeršní části práce autorka neprokázala znalost práce s literaturou. Informace pro kapitolu 2. a 4.
čerpala většinou z jednoho zdroje. Otázkou zůstává, proč nevyužila více informačních zdrojů snadno
dostupných na internetu. Popis jednotlivých zajímavých bodů kolem geokeší je tak strohý, obecný a



nesourodý.
Autorka ne vždy použila vhodný studijní materiál. Využívat za zdroj informací Wikipedii považuji za
špatné rozhodnutí. Umístnění citací v textu je místy špatné (např. str. 4, odstavec 2.). V některých
případech citace chybí úplně (viz podkapitola 2.5; 2.6; 4.4; 4.5; 4.9). Často se vyskytuje tečka před
citací.

7. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. Místy se objevují hovorové obraty (např. str. 35),
překlepy se vyskytují ojediněle. Za podstatný nedostatek považuji nevhodné formátování textu v celé
práci. Autorka uměle natahuje text. Na jeden odstavec uvádí pouze jednu nebo dvě věty. Jen
vynímečně je v odstavci více vět. Necitelně rozděluje převzatý kompaktní text.

8. Jaký je způsob využití práce?
Jedním z praktických výsledků této práce jsou autorkou zřízené geokeše. Z textu práce vyplývá, že
jsou již tyto geokeše využívány. Případný geokešer je tak zaveden do míst v okolí Malenovic, které
by pravděpodobně jinak nenavštívil. Z tohoto pohledu hodnotím práci za přínosnou v oblasti rozvoje
turistiky ve zvolené oblasti. V případě možnosti publikace výsledné práce, navrhuji její zásadní
přepracování a doplnění.

9. Celkové hodnocení práce.
Předložená práce je zajímavá, autorka vytvořila 6 nových geokeší, ale rešeršní i formální stránka
práce je slabá. Přes všechny nedostatky BP slečny Veroniky Velebové doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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