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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka na práci pracovala průběžně a byla v pravidelném kontaktu s vedoucím práce. Závěrečnou
práci vypracovala pod vedením samostatně. Bohužel ne vždy respektovala připomínky vedoucího,
což se projevilo v drobných nedostatcích práce. Zpracovávanou oblast častokrát navštívila o čemž
svědčí velké množství vlastních fotografií.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Hlavním úkolem bakalářské práce (BP) bylo vytvoření návrhu třídenního poznávacího zájezdu do
Libochovic a blízkého okolí. Po úvodní kapitole autorka popisuje přírodní poměry širšího okolí
Libochovic. Následující kapitolu věnovala historii města. Přírodní, technické a kulturní zajímavosti
oblasti charakterizovala v kapitole 4. Jednotlivé lokality jsou dostatečně  popsány. Náplní páté
kapitoly je návrh třídenního poznávacího zájezdu. Nechybí zde itinerář každého dne a mapka každé
trasy. Součástí kapitoly jsou i informace o dopravě, ubytování, stravování, vstupném a celková
kalkulace nákladů. Finální shrnutí bakalářské práce je obsahem poslední závěrečné kapitoly. Součástí
práce jsou nezbytné seznamy použité knižní literatury, internetových zdrojů, obrázků, tabulek a
příloh.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce, která obsahuje 45 stran textu, 2 přílohy a doprovodné CD, odpovídá zadání v
plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Většinu připomínek ze strany vedoucího práce autorka akceptovala. Přesto se v práci objevují
následující drobné nedostatky:
• některé použité mapky postrádají měřítko či severku (obrázek 2.1; 2.2; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4);
• grafické měřítko na obrázku 2.4 a 2.5 neodpovídá číselně uvedené hodnotě měřítka;
• kvalita některých mapek je na nízké úrovni (viz obr. 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4);
• v textu autorka nevhodně uvádí citace publikací vytvořených kolektivem autorů (bez et al.).

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je podána přehledně. Připomínku mám k nízké kvalitě tisku. Vlastní autorčiny fotografie jsou
tiskovou kvalitou poníženy na úroveň převzatých obrázků z internetu.

6. Jaký je způsob využití práce?
Navržený zájezd po drobných opravách lze použít jako podklad pro organizování zájezdu po
zajímavých místech Libochovic.

7. Celkové hodnocení práce.
Autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, s archivními materiály a informacemi získanými
z internetu. Předkládaná bakalářská práce dokládá dobrý teoretický základ autorky, její schopnost
samostatně zpracovat zadané téma a splňuje požadavky na tento typ práce. Práci doporučuji k
obhajobě.
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