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1) Základní zhodnocení závěrečné práce. 

      Předložená bakalářská práce je sepsána v rozsahu 45 stran včetně úvodu a závěru. První polovina 

práce je rešeršního charakteru, zahrnuje informace o přírodních poměrech zájmové oblasti (2. kapitola) a 

o  geocachingu (3. kapitola), zatím co druhá část práce je věnována návrhu turistické trasy po existujících 

a autorkou nově navržených geocachích.  

Celá práce je poměrně slušně zpracována po formální stránce s malými nepřesnostmi (viz bod 5), 

zatímco obsahová stránka práce má své nedostatky, které shledávám především v nedostatečném 

množství a charakteru informací uvedených autorkou ve 2. a 4. kapitole (viz bod 4). 

 

2) Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? Byl 

v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně?) 

      Autorka přistupovala ke zpracování bakalářské práce velmi zodpovědně, s neskrývajícím nadšením o 

geologické zajímavosti v rámci geocaching, pracovala samostatně a průběžně svou práci konzultovala. 

 

3) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech 

zadaných úkolů.) 

     Předložená bakalářská práce vyhovuje tématu a odpovídá osnově předepsané pro její zpracování.  

  

4) Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Vedle nepatrných formálních chyb (viz bod 5) je nutno zmínit nedostatky týkající se obsahové 

stránky práce: 

 geologické poměry zájmové oblasti (kapitola 2.2) je sepsána chaoticky a poměrně málo detailně; 

 stěžejní kapitola (4. kapitola)  - informace u jednotlivých keší jsou nesourodé a poskytují malé 

množství geologických informací. 

 

5) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování.) 

 I přesto, že formální zpracování práce je celkem zdařilé, autorka se nevyhnula běžným 

chybám, mezi něž patří: 

 použití nekvalitních obrázků (str. 3, 4, 6, 21); 

 místy pravopisné chyby; 

 nevhodná slovní spojení či slovní obraty. 

  

 



6) Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? 

Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

      Předložená bakalářská práce má jednoznačně praktické využití pro zvýšení cestovnícho ruchu 

v zájmové oblasti. Důkazem této skutečnosti jsou autorkou založené keše, které již řada turistů hledala a 

nalezla  (str. 45 – tabulka č. 20) v rámci celosvětové hry geocaching.   

 

7) Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; 

vlastní hodnocení závěrečné práce – výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující – uveďte na jiném 

místě.) 

      I přes zásadní výše uvedené nedostatky předloženou bakalářskou  práci   

 

 

d o p o r u č u j i   k   o b h a j o b ě. 

 

 

ZNÁMKA:                       v ý b o r n ě 
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