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Cíl práce: Cílem této práce je projekt cyklistické naučné stezky CHKO Železné hory. 
Zpracování informační brožury, která by měla být nabízena v informačních centrech regionu.

1. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti průměrné nadprůměrné

- vstupní údaje a jejich 
zpracování

průměrné nadprůměrné

- použité metody průměrné nadprůměrné

2. Kritéria hodnocení práce:

stupeň hodnocení

výborně
velmi 
dobře

vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu

x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně 
citací

x

adekvátnost použitých 
metod

x

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu

x

úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

x



stylistická úroveň x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie:

průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Práce je celkově přehledná a srozumitelná. Autor se v teoretické části zabývá definicemi 
pojmů a popisem oblasti Železné hory z různých hledisek, které vyzískal při sběru dat. 

 Nekoresponduje název práce na titulní straně s názvem práce v abstraktu.

 Jedním z cílů práce bylo zpracování informační brožury, která by měla být nabízena 
v informačních centrech. Cíle práce se neformulují v podmiňovacím způsobu. Toto 
není tvrzení, které na konci práce může autor jasně vyhodnotit. 
Navíc v závěru práce autor píše opět to samé: „Všechny texty jsou rozpracované 
v podobě informační brožury, která by měla být k dispozici v informačních centrech 
přímo na trase, tak i okolních.“ – doporučovala bych slovo rozpracované nahradit 
slovem zpracované. Také není jasné, zda byl cíl splněn či nikoliv.

 V odborné práci typu Bc atd. by se neměla vyskytovat citace z internetového zdroje 
Wikipedie (str. 12) - nejasný původ autorství.

 V kapitole 3.3 metoda práce „osobní pohyb v terénu“ by šlo nahradit odbornějším 
výrazem „terénní šetření“, což také lépe vystihuje  činnost. 

 Třetí odstavec na str. 32 v kapitole 4.2 je zbytečný. Stejnému tématu se autor věnuje 
v kapitole 4.4 Rekognoskace terénu, která začíná hned na další stránce.

 Citace Jirásek, 1995 na str. 20 - nekoresponduje rok s citací v přehledu literatury –
Jirásek, 1994.

 V závěru práce píšete: „Při realizaci jsem zohlednil i budoucí vývoj v dopravě….“
O jaký vývoj v dopravě se jedná? V práci se tomuto tématu nevěnujete.

 V bakalářské práci se vyskytují některé gramatické a stylistické chyby:
 překlepy v anglickém abstraktu – pretected, train místo trail
 první věta v na str. 10 nedává smysl
 použití nespisovných tvarů slov – rozhodnul místo rozhodl (str. 10)
 dále překlepy v textu, chybějící písmena nebo celá slova, čárky ve 

větách, prohození slov atp. (např. str. 10, 24, 25, 31, 32, 33, 34, ……..)

Otázky:



 Byli splněny všechny cíle práce? Konkrétně byla informační brožura distribuována do 
informačních center?

 Kdy (v jakém ročním období, den v týdnu) byla prováděna ověřována 
frekventovanost dopravy? Mohla by být frekventovanost v jiném časovém období 
jiná?

 Vysvětlete co myslíte větou: „Pro tvorbu textů k jednotlivým místům jsem se snažil 
udělat představu o jejím obsahu.“ (str. 38)

 Je Vámi vytvořená naučná cyklotrasa v hodná pro rodiny s dětmi popř. pro seniory? 
Zdůvodněte. 

 Vysvětlete větu: „Podobnému rozhodnutí nastalo i v případě, kdy stezka opustila 
CHKO a tím se vyhnula frekventované dopravě nebo objevila zajímavé místo.“     
(str. 58)

5. I přes některé formální, gramatické a stylistické nedostatky autor prokázal schopnost 
vyhledat relevantní zdroje k napsání Bc práce a práci náležitě zpracovat. Doporučuji opravit 
některé zásadní chyby, především první dva body z připomínek a některé gramatické a 
stylistické chyby. Osobně si myslím, že tato práce svým obsahem přesahuje požadavky 
bakalářské práce a věřím, že v budoucnu se odrazí její přínos i v praxi.
Práce je doporučena k obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň: 2

datum a místo
vyhotovení 

posudku

3.9.2010 Stráž nad 
Nežárkou

podpis oponenta
diplomové práce

Mgr. Lenka Nováková




