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1) 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.  

 

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

práce, případně jejich úplnost? 

      Práce je rozdělena do 6 hlavních kapitol. Struktura celé práce je pojata logicky s relativně plynulou 

návazností kapitol, podkapitol i samotného textu.  Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány v dostatečné míře, 

až na 5. kapitolu, v níž bych očekávala více podrobnějších informací. 

 

3) Základní zhodnocení závěrečné práce. 

      Předložená práce je po obsahové stránce velmi zdařilá a vhodně rozdělena z hlediska rozsahu stran. 

Úvodní kapitoly, Přírodní poměry oblasti (2. kapitola) a Historie města (3. kapitola), čítají pouhých 7 

stran, ale zahrnují všechny podstatné informace, které by se měly v těchto kapitolách objevit. Stěžejní 

kapitoly, Přírodní, technické a kulturní zajímavosti města (4. kapitola) a Návrh poznávacího třídenního 

zájezdu (5. kapitola), i přesto, že jsou zpracovány v rozsahu 27 stran, obsahují určité nedostatky týkající 

se především itineráře a kalkulace navrhovaného zájezdu (viz bod 4). Tyto nedostatky jsou 

pravděpodobně způsobeny tím, že zájezd nebyl realizován, ale jen navržen, což je však v souladu se 

zadáním bakalářské práce. 

Zásadní nedostatek práce shledávám v jejím formálním zpracování z hlediska kvality obrázků, 

náležitostí mapek a správně citovaných zdrojů použitých při zpracovávání bakalářské práce. 

 

4) Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Vedle formálních chyb (viz bod 6 a 7) je nutno zmínit nedostatky ve zpracování stěžejní kapitoly (5. 

kapitola – Návrh poznávacího třídenního zájezdu: 

 itineráře – zcela chybí přestávky na oběd či nakoupení potravin, či nakoupení suvenýrů;  

 itineráře – časy určené pro prohlídky jednotlivých zajímavostí města jsou podle mne 

nedostačující vezmeme-li v úvahu 26 účastníků různého stáří (např. str. 27 – 1 h na prohlídku 

náměstí a přesun do pivovaru); 

 kalkulace zájezdu – je zpracována nepřehledně, očekávala bych  svodnou tabulku s uvedením 

ceny bez daně, výše daně, ceny s příslušnou daní u všech položek, není zahrnuto žádné pojištění, 

není vysvětlen pojem kalkulační přirážka CK a způsob stanovení její výše. 

  

5) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo jiné zhodnoťte i původnost 

práce.) 

     Z mého pohledu práce nepřináší žádné nové poznatky, pouze shrnuje informace o zajímavých místech 

v zájmové oblasti – Libochovicích a okolí. Původnost návrhu tras pro jednotlivé dny je otázkou. 

 



6) Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? (Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou 

citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny citované studijní 

materiály jsou v seznamu literatury.) 

     Autorka pracovala s dostatečným množstvím literárních a elektronických zdrojů, avšak v celé práci 

se dopustila několika zásadních chyb, které snižují úroveň práce: 

 v celé práci používá velmi nevhodně 3 typy citací - typu: „Vilím, 2009“ (např. str. 2, 10, 26), 

„Internet 2“ (např. str. 2, 18, 24 ) a mapy.cz“(str. 10, 28, 30, 31, 32); 

 citace typu „Internet 2“ na sebe nenavazují – v textu „Internet 2“ a pod obrázkem na stejné 

stránce „Internet 13“ (např. str. 2, 13, 26); 

 citace typu „Vilím, 2009“ – v celé práci autorka používá tuto jednoduchou citaci použité 

literatury i přesto, že byla vytvořena kolektivem autorů a citace by měla mít podobu  např. 

„Chlupáč et al., 2002“ (např. str. 3 – Demek 2006; str. 16 – Grisa 2002); 

 zdroj „Tomášek 2005“ uvedený v textu má v seznamu literatury jiný rok – 2009 (str. 6); 

 některé citace uvedené v textu chybí v seznamu literatury (str. 7 – Kovář 2001); 

 seznam literatury – u literatury vytvořené kolektivem autorů jsou uvedeni pouze 2 ze všech 

(str. 39 -  Demek, str. 39 – Chlupáč,  str. 40 – Růzha); 

 u tabulek 1, 2, 3 zcela chybí zdroj (str. 29, 30, 32). 

 

7) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.) 

     Textová část práce je srozumitelná a jednotlivé části na sebe celkem plynule navazují. Formální 

zpracování práce má však celou řadu nedostatků, mezi něž patří:  

 chyby související s použitými studijními materiály (viz bod 6); 

 použití převzatých obrázků v nedostatečné kvalitě (str. 2, 5, 14); 

 mapky a schémata nemají potřebné náležitosti, jako je měřítko, směrová růžice, označení severu, 

legenda (str. 2, 4, 10,  28,  30,  31,  32); 

 nevhodné použití 2 typů měřítek u obrázků, která si navzájem odporují (str. 6); 

 v textu chybí odkazy na obrázky 2.2 a 2.3; 

 v textu jsou 3 typy odkazů na obrázky „viz obr. 2.1“, „viz obrázek 4.1“, „obr. 4.9“ (str. 2, 10, 16); 

 v práci jsou použity obrázky malých rozměrů, kolem nichž je někdy obtékání textem a jindy 

volné místo, což působí velmi nesourodě; 

 tabulky použité v práci nemají jednotný vzhled (str. 29, 30, 32, 36, 36). 

 

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

Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

      Práci lze použít pro realizaci navrženého  poznávacího třídennícho zájezdu až po doplnění a opravení 

výše uvedených nedostatků a proto ji  nedoporučuji k publikaci v podobě jaké je nyní zpracována.  

 

9) 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 e l m i    d o b ř e 

 

 

Ostrava, 23. 5. 2012        Ing. Lenka Sedláčková 

        ------------------------------------------------- 


