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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce je jasná a přehledná, návaznost jednotlivých kapitola je logická.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autorka předložila práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené.
Kladně hodnotím grafický doprovod v podobě mapových výstupů a vlastní fotografie.
Práce by byla dle mého názoru hodnotnější, kdyby se autorka zaměřila i na méně  známé turistické
lokality a vnesla tak do tématu něco nového.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práci bych vytknul pouze to, že autorka se mohla zaměřit i na méně známé přírodní a historické
památky regionu Haná. Pro propagaci tohoto svérázného regionu by nebylo na škodu potenciálním
turistům nabídnout například návštěvu Hanáckého skanzenu v Příkazech u Olomouce nebo PR
Terezské údolí.
Zaměřit se mohla i na rozsáhlejší popis lidové kultury a tradic zájmové oblasti (kroje, lidové písně,
strava, tance aj.)

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
S ohledem na rešeršní charakter předkládané práce, práce nepřináší žádné nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použité literární zdroje jsou, vzhledem k doporučenému rozsahu bakalářské práce,
dostatečné. Literární zdroje jsou citovány jak v textu, tak v seznamu použité
literatury.

7. Hodnocení formální stránky.
Překládaná práce splňuje po formální, stylistické i grafické stránce požadavky kladené na
bakalářskou práci.
Grafická úroveň práce je velmi dobrá, členění do kapitol napomáhá orientaci v textu.
Z jazykového hlediska je možné autorku upozornit pouze na pár drobných gramatických chyb, které
však nijak nebrání v porozumění textu.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce může být využitelná například jako turistický průvodce.
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9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře.
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