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Cíl práce 

 
Hlavním cílem práce je představení nejvyužívanějších druhů 

turistiky v CHKO Jizerské hory, seznámení s oblastí 

Jizerských hor a naučnými stezkami, které se zde nachází v 

současnosti, a přiblížit potenciál pro jejich rozvoj v 

budoucnosti. 
Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tomáš Brtník 

 

náročnost tématu na úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 X   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací   X  
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň   X  
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 

 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
X    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená práce je po formální stránce na dobré úrovni. Dostatečný (u některých kapitol až 

nadbytečný, celkem sepsáno 96 stran textu) je textový rozsah i počet citovaných prací 

(celkem v práci citováno 85 zdrojů). Nedostatečný je počet citovaných cizojazyčných zdrojů 

(pouze 3). Struktura práce odpovídá rešeršnímu typu závěrečné práce a splňuje požadavky na 

práci bakalářskou. V textu se nachází velké množství překlepů či chyb. Autorka v průběhu 

tvorby závěrečné práce prokázala zájem a velkou osobní zkušenost s danou problematikou.  



Je třeba vyzdvihnout snahu a samostatnou práci autorky při tvorbě závěrečné práce, které 

vedli ke splnění stanovených cílů. 

 

Otázky : 

 

1. Zjišťovala jste, jaké jsou možnosti financování realizace navrhovaných nových 

naučných stezek v CHKO Jizerské hory? 

2. Máte nějakou zpětnou vazbu od možných uživatelů případných nově vzniklých 

naučných stezek, jaký by teoreticky mohl být zájem? 

3. Hodláte v práci zjištěné informace uplatnit, realizovat a pokusit se vybudovat novou 

naučnou stezku? 

4. Další otázky vyvstanou z průběhu obhajoby. 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

 

Vedoucí bakalářské práce: 

Jméno, tituly:   Mgr. Tomáš Brtník   : 

 

V Praze dne: 11.6.2021 


