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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autorky k tématu, které si ostatně sama navrhla, nelze označit jinak, než vzorný. Nadšení s
jakým se mnou vedla pravidelné diskuse nad svými návrhy, jak nejlépe zpracovat své zážitky z cest
po přírodních krásách Norska, byly nakažlivé a nepochybně povedou k tonu, že s využitím
předložené práce sám tyto kraje co nejdříve navštívím.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Jak jsem již naznačil v předchozím bodě, považuji bakalářskou práci za velmi zdařilou. Má vhodné a
logické členění do jednotlivých kapitol. V rešeršní části práce autorka prokázala odpovídající znalosti
z oblasti všeobecné geologie, geomorfologie, především glacigenní geomorfologie, a vhodným
způsobem je předala potenciálním laickým zájemcům o geovědní problematiku navštívené země.
Vlastní kapitoly (3., 4., 5.) jsou podrobným, nicméně přehledným, itinerářem turistických geovědních
tras v oblastech Song og Fjordare a More og Romsdal vhodně doplněných mapami a fotografiemi.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce zcela jednoznačně, nejen že odpovídá zadání, ale svým obsahem, rozsahem a pojetím přesahuje
běžný standart bakalářských prací.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kritické poznámky a připomínky nemám. To především proto, že moje případné doporučení a
připomínky autorka zohlednila již v průběhu zpracování práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. Práce sice není zcela prosta drobných
překlepů, nicméně ty nijak nesnižují vysokou formální úroveň práce. Snad jedinou kritickou
poznámku lze mít k některým fotografiím, u nichž došlo při softwarovém zpracování a tisku k
"přepálení" kontrastu. Je to však jen nepatrná chybička u 2-3 fotografií, kterými je jinak práce bohatě
doprovázena. Zdůrazňuji, že prakticky všechny jsou autorčiny vlastní, námětem i kompozičně zdařilé,
fotografie. Od autorky jsem měl možnost z této norské cesty vidět řadu dalších, bohužel s ohledem na
rozsah práce nezařazených.

6. Jaký je způsob využití práce?
Jak jsem již v jednom z předchozích bodů zdůraznil, je práce jako průvodce přímo využitelná v
cestovním ruchu. Odrazila se zde nepochybně praktická zkušenost autorky z práce v cestovní
kanceláři. Jak jsem již výše naznačil, rád se s tímto itenerářem vydám "po stopách norských cest
Magdalény Frankové".

7. Celkové hodnocení práce.
S ohledem na všechny výše vedené skutečnosti jednoznačně a rád práci doporučuji k obhajobě a
hodnotím ji známkou "v ý b o r n ě".
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