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Bakalářská práce studentky Kristýny Hádkové s názvem „Turistika a naučné stezky v Jizerských 

horách“ je zpracována na 96 stranách bez příloh. Součástí textu je sedm obrázků a dvě tabulky. Práce 

je logicky rozčleněna do šesti kapitol. Použito bylo 72 citačních zdrojů, převážně internetových (56 + 3 

zdroje zahraniční) a 13 knižních publikací. Není uveden žádný zdroj časopisecký.  

Struktura předložené bakalářské práce odpovídá rešeršnímu typu práce. Zabývá se jednotlivými 

formami turistiky na území Jizerských hor a naučnými stezkami v této oblasti.  

Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Text je zatížen řadou chyb a překlepů – špatné 

skloňování, vynechaná písmena, nesprávné pořadí písmen ve slovech, chybějící čárky ve větách apod. 

Tyto chyby se vyskytují téměř na každé stránce. Větná skladba je na průměrné úrovni a díky chybám 

v textu a překlepům není text po formální stránce na dobré úrovni. V evidenčním listu autorka uvádí 

diplomovou práci, ačkoli předložená práce je bakalářská. 

Citace literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu je přehlednější a 

obvyklejší citovat autory se shodným datem vydání tak, že se uvádí rok a písmeno, nikoli citace 

daného článku (např. Ondráček, 2013a) a stejně tak je to označeno v souhrnu literatury.  

Po obsahové stránce mám k bakalářské práci některé výhrady. Cílem práce bylo představit pěší, cyklo 

a lyžařskou turistiku v CHKO Jizerské hory, spolu s naučnými stezkami a naznačit jejich rozvoj 

v budoucnosti. Stanovený cíl i úkoly práce jsou jasně a srozumitelně formulovány. Cíl práce se 

autorce podařilo splnit, nicméně příliš povrchně.  

Náplň kapitoly 3 zabývající se rešerší literatury,  je zbytečně rozsáhlá a autorka zde uvádí kapitoly, 

které přímo nesouvisí s tématem předložené práce. Naopak zde mohly být lépe a hlavně podrobněji 

rozpracovány kapitoly týkající se přímo Jizerských hor a naučných stezek v této oblasti. V některých 

kapitolách je citován pouze jeden zdroj. U rešeršní práce se předpokládá, že dojde k vyhledání 

různých zdrojů, aby následně mohla být v závěru práce vedena diskuze. Navíc mnoho zdrojů je velmi 

starých (20-40 let). Na základě toho jsou některé informace zavádějící, např. na str. 39 (speciální 

vybavení pro VHT - karabiny s otočným zámkem), na str.  41 (nízká pořizovací cena kola) apod. 

V metodice práce chybí obecný popis metod, které autorka použila, včetně citací. Chybí také uvedení 

důvěryhodnosti použitých citačních zdrojů.  

Diskuze (kapitola 4) není diskuzí, jde spíše o okomentování tabulek 1 a 2 a v dalších podkapitolách 

jsou představeny alternativní metody tvorby NS pro chytré telefony, kde se následně objevuje 

alespoň krátké porovnání, které lze do diskuze zařadit.  

V práci postrádám podrobnější rozpracování CHKO Jizerské hory – např. konkrétní národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky, ne pouze jejich počet. Naučné stezky jsou zde 

uvedeny přehledně v tabulkách 1 a 2, ale u některých chybí délka a postrádám taktéž další informace 

např. o terénu, vhodnosti pro určitou skupinu osob apod.  

Práce byla zkontrolována programem Theses, který našel shodu v internetových zdrojích < 5% a 

v programu Turnitin, kde našel 10% shodu. 



Otázky k obhajobě: 

1. Jsou němé značky (uvedené na str. 62) v Jizerských horách? Pokud ne, proč jsou zde uvedeny? 

2. Jaký další typ kola, v posledních letech velmi populární, lze také využít k cykloturistice (kromě těch 

uvedených na str. 45)? 

3. Jaké jsou běžecké lyže vhodné na lyžařskou turistiku, které se nemusí mazat v odrazové zóně (jak 

uvádíte na str. 52)? 

4. Vyjmenujte a stručně charakterizujte všechny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a 

přírodní památky v CHKO Jizerské hory – místa, kde jsou, zajímavosti o nich. 

5. Které naučné stezky uvedené v CHKO Jizerské hory jsou vhodné pro malé děti? Jsou některé 

vhodné pro handicapované? 

6. Lze naučné stezky v CHKO Jizerské hory navštívit v plném rozsahu také při cyklo nebo lyžařské 

turistice? Které? 

 

Předložená bakalářská práce je hraniční, co se týče požadavků kladených na závěrečné práce. Přesto 

práci připouštím k obhajobě. 

 

V Praze, 10.6.2021      PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. 

        Oponentka práce 

 


