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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cíle práce stanovené u úvodu byly naplněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce má konzistentní a logicky propojenou strukturu.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce svým stylem odpovídá kvalitě závěrečných prací na oboru Geovědní a montánní turismus.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce nepřináší nové poznatky, jde čistě o rešeršní dílo.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Všechny citované materiály jsou v seznamu literatury a jsou citovány vhodným způsobem. Bylo by
vhodné citovat více vědeckých prací (například originály prací vymezujících studované geologické
jednotky aj.). Z pěti zdrojů uvedených v seznamu doporučené literatury autorka použila pouze jediný.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka práce je v pořádku. Po stránce jazykové lze autorce vytknout řadu drobných chyb a
opomenutí, např.:
- anotace - písku namísto písků
              - součásti namísto součástí
- str. 2 a jinde - nepoužívají se citace elektronických zdrojů typu "Internet-4"
- str. 7 - latinské rodové i druhové názvy zkamenělin (Amphipora) je obvyklé psát kurzívou
- str. 24 - namísto "... rudické vrstvy nepřesahují hloubku 10 m" lépe "nemají mocnost větší než 10
m"
- str. 28 - z 8.-11. století mohou pocházet první zmínky, ale ne první zmínka
- str. 28 a jinde - po tečce se v češtině obvykle píše mezera ("50.let 20.století")

Obzvlášť neštěstný je v podstatě celý překlad anotace práce a klíčových slov, např.
- summary - "baccalaurete work" není anglický výraz pro bakalářskou práci
- keywords - "fracture Seč" není anglický výraz pro "lom Seč"
                 - "layers of Rudice" není anglický výraz pro "rudické vrstvy"
                 - "iron stone" není anglický výraz pro "železnou rudu"

V seznamu použité literatury nelze psát "et al.", ale je nutné uvést všechny autory díla. Uvádění
ISBN/ISSN je nepovinné, ale pokud je autorka chce vypisovat, bylo by vhodné kvůli jednotnosti
uvést tento údaj u celé literatury. Není důvod číslovat elektronické zdroje.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce nejsou publikovatelné. Využitelný výsledek by měl být navržený text informační
tabule (kapitola 4). Ze závěru práce není jasné, kdy, kdo a za čí peníze by měl ceduli vyrobit a
umístit. Daná věta je totiž v podmiňovací způsobu "(informační tabule)... by se měla umístit".

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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