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1) Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? Byl v pravidelném 

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

      Autorka předložené bakalářské práce pracovala samostatně, docházela na konzultace, předkládala části práce 

ke korekturám, avšak až v druhé polovině akademického roku 2012/2013.  

 

2) Základní zhodnocení závěrečné práce. 

      Předložená závěrečná práce čítá 57 stran a obsahuje 33 obrázků a 11 tabulek. Práce je rozdělena přesně dle 

zadané osnovy do 5 kapitol včetně úvodu, závěru a je doplněna seznamem literatury, obrázků a tabulek. 

Charakteristika jednotlivých kapitol: 

1. ÚVOD – 1 strana; jsou jednoznačně definovány cíle práce a cílová skupina;. 

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI – 13 stran; zájmová oblast (Ostravice) je charakterizována 

z hlediska lokalizace, geologie, geomorfologie, hydrogeologie a klimatologie, fauny a flory; drobné 

nedostatky: geologická mapa (str. 3) je deformovaná, geologická charakteristika oblasti je zbytečně dlouhá 

a místy nesrozumitelná; zásadní nedostatek: studentka jen částečně dodržela zájmovou oblast ze zadání 

bakalářské práce, kterou byl Frýdek-Místek a okolí – popisuje oblast Ostravice, která již patří do širokého 

okolí oblasti dané zadáním bakalářské práce. 

3. METODIKA PRÁCE – 7 stran; v této kapitole je vysvětleno co je to geocaching, cache a jejich klasifikace 

podle různých kritérií, technické vybavení pro provozování této turistické hry a návod na zakládání 

nových keší; u obrázků trasovatelných předmětů (str. 20) postrádám měřítko; 

4. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY – 26 stran; tato kapitola je stěžejní částí práce; je v ní navržena turistická 

trasa vedoucí po 2 již existujících keškách a 5 keškách nově založených autorkou;  

5. ZÁVĚR -  1 strana;  v této kapitole je uvedena svodná tabulka, v níž je uvedeno kolika osobám se již 

kešky založené autorkou práce povedlo nalézt k 30.4.2013, čímž poukazuje na jednoznačný přínos své 

práce pro turismus jako takový, bez ohledu na to, zda zvolila oblast vzdáleněji situovanou od zájmového 

města Frýdek-Místek. 

 

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

Předložená závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu – obsah jednotlivých kapitol je dostačující, čímž 

autorka splnila všechny zadané úkoly. 

 

4) Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Nemám.  

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K PRÁCI: 

1. v kapitole 2. (Přírodní poměry zájmové oblasti) autorka lokalizuje zájmovou oblast, která není zcela 

totožná se zadanou oblastí (viz bod 2) – jaký je vztah oblasti určené zadáním bakalářské práce 

(Frýdku-Místku) k popisované oblasti (Ostravici)? ; 

2. v kapitole 3. (Metodika práce) postrádám měřítko trasovatelných předmětů – jak jsou velké? (viz 

bod 3); 

3. formální zpracování práce není vždy jednotné a formulace jednotlivých vět či celých úseků práce 

nejsou vždy dostatečně jasné a srozumitelné (viz bod 5). 

 



  

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

      Textová část práce je po jazykové stránce není místy příliš zdařilá. Formální zpracování práce není vždy 

jednotné. Mapy obsahují všechny základní náležitosti, obrázky jsou na dostatečné grafické úrovni, citace obrázků a 

zdrojů jsou v textu uvedeny a správně umístěny, knižní a internetové zdroje použité v práci jsou správně seřazeny 

podle abecedy v jednom seznamu. 

 

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

Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

Autorka práce navrhla zcela novou turistickou trasu vedoucí po 7 keškách v okolí Ostravice, jakož to v širším 

okolí Frýdku-Místku. I přesto, že do určité míry nedodržela zadané téma je její práce již nyní využívána jak dokládá  

tabulka na str. 49. 

 

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.) 

      Předložená bakalářská práce byla autorkou zpracována na dostatečné úrovni, a proto ji k obhajobě 

 

 

 d o p o r u č u j i. 

 

 

 

 

 

ZNÁMKA:            v e l m i    d o b ř e   (2). 
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Ostrava, 18. 5. 2013                                 Ing. Lenka Petrušková, Ph. D. 


