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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.  
Autorka  bakalářské práce se zaměřila na problematiku pobytu v přírodě. Pobyt v přírodě je  
obecně  v současné době jedním z velmi často probíraných témat, ať už v souvislosti s rekreačním 
sportem, či běžným pobytem v přírodě, spojením s dovolenou, prázdninovými pobyty nebo 
víkendovými pobyty. Téma práce je aktuální. Obsahová struktura práce je jasná a srozumitelná. 
Formulace problému a cíle práce odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)  
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Výzkumná část splňuje cíle práce. Autor 
zpracoval   celkem 17 titulů odborné literatury. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  
Autorka práce si stanovila čtyři hypotézy. Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází 
ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím cílem. 
  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  
Hlavní metodou výzkumu byla použita dotazníková forma. 
  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků je přehledná ve formě tabulek. Diskuze je odpovídající.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěry práce jsou logické. Přínos práce je veliký. Práce může sloužit jako metodický materiál. 
  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  
Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 73. 
Citace je správná.  
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