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Posudek zpracovávaný oponentem práce 

Diplomová práce má 55 stran textu, 5 příloh a seznam použité literatury čítá celkem 52 titulů. 

Práce je výzkumného charakteru. 

Téma považuji za aktuální a potřebné. Vybraná lokalita je turisticky zajímavá a je vhodné se 

ji po této stránce věnovat. 

Název předkládané práce koresponduje s jejím obsahem. Určení problému a cíle práce je 

jasné a výstižné. Všechny cíle však nejsou dotažené do konce, např. na vytvořené webové 

stránky nenalezneme v celé práci jediný odkaz, až v informační brožuře. Cíl demonstrace 

cyklistické vyjížďky a následného získávání informací z výzkumu se objevuje až na straně 49. 

Přehled literatury je dostatečný vzhledem k tématu (možná by bylo zajímavé zkusit najít i 

nějaké informace v německém jazyce vzhledem k blízkosti hranic), avšak pro účely vědecké 

práce zde chybí jakákoliv publikace týkající se metodologie a kromě Válka také publikace 

řešící formálně stejné téma. Podobné závěrečné práce by poskytly zajímavé zkušenosti, na 

které autor přišel až v závěru práce (např. otázka délky trasy). Diskutabilní je stále využívání 

internetových zdrojů typu „wikipedie“, kdy se zpravidla nejedná o primární zdroj a je 

přínosné vyhledat zdroj původní, popř. alespoň řádně citovat autora, nikoliv pouze příslušný 

server. Některé kapitoly jsou pouze výčtem informací bez dalších souvislostí (např. kap. 3.7, 

3.8).  

Autor používá nezvyklé řazení kapitol, práce tím celkově ztrácí na přehlednosti a to zejména 

v oblasti metodiky a výsledků (např. str. 52), které by bylo vhodné více rozvést, stejně jako 

kapitolu diskuse. 

Rozsah výzkumu hodnotím jako dostatečný, i když by bylo jistě přínosnější, kdyby probíhal 

na více skupinách a bez přítomnosti výzkumníka. 

V práci nalézáme větší množství formálních chyb včetně překlepů (např. v titulu vedoucího 

práce na str. 31). Dále se jedná o nejednotnost v citování, od zbytku se liší např. citace ze 



strany 20 a nejednotnost při využití přímých citaci (nevyužití kurzívy např. str. 22,23 nebo str. 

30 nebo naopak využití kurzívy bez uvozovek např. na str. 38), přičemž přímá citace také není 

upřesňována číslem strany, jak bývá zvykem. Autor také někdy sklouzává k nevhodným 

formulacím pro vědeckou práci (např. str. 51 „dáme svačinku“). 

 

Práci hodnotím jako přínosnou z hlediska výběru lokality i využití moderních technologii pro 

zpřístupnění informací široké veřejnosti. Výsledná brožura i webové stránky obsahují 

zajímavé i poutavé informace. Autor diplomové práce projevil způsobilost k samostatnému 

řešení odborného tématu, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku dobře. Konečnou 

známku ovlivní samotný průběh obhajoby včetně zodpovězení otázek a reagování při diskusi. 

 

Otázky k diskusi: 

K čemu slouží kapitola diskuse? 

Jaké zkušenosti od svých kolegů, kteří se věnovali podobnému tématu ve svých diplomových 

pracech, jste při své práci mohl využít? 

Jak hodláte vytvořenou brožuru dále šířit? 
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