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1. cíle A HYP9TÉzY 1uved'te, zda a jak byly cíle/hypotézy/predpoklady formulovány a zda a do
jaké míry byly naplněny, resp' ověreny):
'CíI 

vytvoreni návrhŮ nov ,ch naučnych stezek s geotogickym zaměrením v oblasti Rychlebskych hor

byl jasně formulován a splněn.

2. oBsAHoVÉ zPRAcoVÁNí (pouŽité metody práce, interpretace v sledk a jejich diskutování,

náročnost, tvťrrČí prístup, proporcionalita teoretické /reŠeršní/ části a vlastního
badatelského/odborného p ínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost p íloh, apod.):

Práce je rozdělena na 3 části, kde pruní z nich popisuje geologické aspekty studované oblasti a slouŽí
jako síudijní geotogická opora pro autorkou navrŽené dvě naučné stezky, které jsou podrobně
'popsány 

včeIně návazujících didaktickych materiálŮ (pouze pro jednu stezku ve dvou variantách)
'v 

áruně eásil práce a prinnach. Poslední část práce se zabyvá evaluacÍ naučnych stezek pomocí
ankety a strukturovaniého rozhovoru na relativně matém vzorku respondentŮ. Proporčnost predloŽené

magišbrské práce je vyrovnaná, práce má logickou strukturu a získané vysledky jsou dostatečně a
pre.-rueaně inierpreiová'ny ve formě názornych tabutek a grafŮ a jsou v rámci práce také diskutovány.

3. FoRMÁLruí ÚpnnVA fiazykov5i projev, cizojazyčny abstrakUsummary, vhodnost v běru pouŽité

literatury, správnost citování a odkaz na literaturu, obrázky, grafy, prílohy, celková grafická Úprava,

prehlednosi a dodrŽení základního formáIního Členění práce do kapitol, Úrove kvality tabulek, graf ,

obrázkťr a príloh, apod.):
Práce má standardní Úrove v oblasti formálnÍch náleŽitostí s minimem gramatickych chyb, obsahuje

vŠechny nezbytné kapitoly a má p edepsany rozsah'

4. KoMENTÁŘ veooucíHo (Úroven a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkov dojem,

silné a slabé stránky, originalita myŠlenek, moŽn prínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):

P edkládaná magisiersxá diptomová práce má standardní charakter a Úrove plně korespondujícÍ

s požadavky naíento typ práce. Práce obsahuje autorské návrhy dvou naučnych stezek, které jsou

piecizně zpracovány n-a základě kvalitně p ipravenych geologickych podkladŮ a dobre vytipovanych
'dÍtčích 

lokatit navrŽénych stezek. Edukační potenciáI stezek je standardní a byl ově en v praxi na

malém vzorku respon-dentŮ. V současné době probÍhají jednánís predsťaviteli města Javorník o

fyzickou instataci naučné stezky RačÍ Údolí - ZáIesí _ Javorník v obou variantách.

5. oTÁzKY A PŘIPoMíNKY DoPoRUčeuÉ K BLŽŠíMU VYsVĚrLeNÍ pŘl oeHAJoBĚ fie
nutné vzít v Úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):

Bez pripomínek.

6. NAVRHoVANÉ zÁvĚneČruÉ HoDNocENí (doporučuji k obhajobě a hodnotím: v borně, velmi

dobre, dob e, nebo nedoporučuji k obhajobě):
V ,še uvedenou práci doporučuji bez vyhrad k obhajobě'
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