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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená práce, která obsahuje 56 stran a doprovodné CD, odpovídá zadání v plném rozsahu. Autor
navrhl turistickou trasu po geokeších v okolí Klimkovic a splnil 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, z nichž první je úvod a šestá závěr. Následuje seznam literatury,
obrázků a tabulek. 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.
Autor 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 autora bavila a plně se vlastnímu geokešinku poddal. Stěžejní část práce
je věnována návrhu trasy a popisu zajímavých míst v okolí založených geokeší.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K práci mám pouze dvě připomínky:
• V kapitole 4. postrádám podrobnou mapu, kde by byla přesně vyznačena navržená trasa. Autor
podrobně popisuje kudy má turista jít, na které křižovatce má odbočit a po jaké turistické trase se má
vydat, ale obrázek č. 9 takto podrobné informace neposkytuje.
• Autor používá nejednotný popis obrázků - malá a velká písmena (např. obr. č. 2 a č. 3).

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Za nové a přínosné lze považovat autorem nově zřízené geokeše.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V rešeršní části práce autor prokázal znalost práce s literaturou. Použil 34 literárních pramen.
Bohužel většina zdrojů pochází z internetu.

7. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. Překlepy se vyskytují ojediněle.

8. Jaký je způsob využití práce?
Jedním z praktických výsledků této práce jsou autorem zřízené geokeše. Případný geokešer je tak
zaveden do míst v okolí Klimkovic, které by pravděpodobně jinak nenavštívil. Z tohoto pohledu
hodnotím práci za přínosnou v oblasti rozvoje turistiky ve zvolené oblasti.

9. Celkové hodnocení práce.
Autor prokázal schopnost pracovat s literaturou a informacemi získanými z internetu. Předkládaná
bakalářská práce dokládá dobrý teoretický základ autora, jeho schopnost samostatně zpracovat
zadané téma a splňuje požadavky na tento typ práce. Práci doporučuji k obhajobě.
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