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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autorka se v předložené práci zabývá tématem, ve kterém popisuje CHKO Horná Orava, hlavními
předměty ochrany v CHKO, jejím turistickým potenciálem a dále sama navrhla naučné tabule pro
zvolenou trasu. Tímto byly zároveň jednotlivé body zadání bakalářské práce naplněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Rozložení jednotlivých kapitol a obsah odpovídá zadání práce. Struktura a návaznost jednotlivých
částí práce je logická a plně srozumitelná.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce sestává z 53 stran, je doplněna vlastními fotografiemi autorky a
grafickými návrhy naučných tabulí. Práce je zpracována velmi pečlivě.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K práci nemám žádné kritické připomínky.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Původnost zpracování lze doložit snadnou separací vlastní práce autorky od použitých zdrojů a
vlastní přínos je doložen například návrhem naučné trasy a vytvořením doprovodných tabulí.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka využila adekvátní zdroje pro vypracování práce. Především teoretická část je zpracována
přehledně, autorka čerpá z různých literárních i jiných zdrojů, používá citace, které i dále rozvíjí. Z
textu je zřetelné její vlastní zaujetí pro vybrané téma a prokázala také schopnost samostatné práce při
návrhu naučné trasy a naučných tabulí.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce je po formální i jazykové stránce zpracována pečlivě. Formální stránka posuzované bakalářské
práce je napohled upravená a splňuje veškeré požadavky na ni kladené.

8. Jaký je způsob využití práce?
Autorka se v práci zaměřuje na oblast CHKO Horná Orava, která je známá i návštěvníkům z České
republiky a informace o ní jsou lehce dostupné. Přesto v ní vidím, díky osobnímu zaujetí autorky pro
tuto oblast, přínos pro turisty mířící do této oblasti.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením -výborně-.
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