Katedra geografie | Přírodovědecká fakulta | Univerzita Palackého v Olomouci

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:
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Obor:
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Název práce:

Současný stav a rozvojové možnosti cykloturistiky v Novém Jičíně a okolí

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

89

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Práce svým obsahem odpovídá zadání. Rozsah práce je dodržen, výsledky jsou jasně uvedeny a jsou
reakcí na stanovené cíle. Autorka pracovala s dostatečným počtem relevantních informačních zdrojů,
které jsou v průběhu práce jednotně citovány. Přidanou geografickou hodnotu práce spatřuji
především v její příloze "Katalog cyklistických tras Nového Jičína o okolí", která je z velké části
výsledkem vlastního terénního šetření. Nedostatkem práce jsou pak občasné typografické chyby,
místy nedobře zvolená slovní spojení a slohová úprava vlastního textu.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka pracovala samostatně a podle zvolené metodiky. K vlastnímu zpracování přistupovala
zodpovědně a ve vhodné míře využívala konzultací nejen s vedoucím, ale hlavně s odborníky z praxe.
Kladně také hodnotím množství práce, které bylo třeba k vytvoření příloh, zejména volné přílohy
přiložené na nosiči CD-ROM.

Otázky k obhajobě:
V čem vidí autorka hlavní přednosti svého návrhu nových tras oproti trasám navrhovaných městem?
Je reálné, aby v relativně blízkém časovém horizontu vznikly autorkou navržené cyklistické trasy?
V kapitole 8 na str. 38 (dole) autorka uvádí, že "Zmateně působí internetové zdroje na různých
serverech v porovnání s tištěnou podobou knižních zdrojů." Je možné tuto informaci nějak více
vysvětlit / objasnit?
Kdo je autorem fotografií v příloze č. 5?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 23. ledna 2012
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vedoucí práce

