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Komentář

Předložená bakalářská práce dle mého  názoru nesplňuje požadavky, které jsou na tento typ práce 
kladeny.  Vyskytuje se zde řada překlepů, pravopisných chyb a jiných formálních nedostatků (chybí 
anglický název práce, číslování stránek, používání různých fontů písma, používání zkratek, 
odsazování odstavců, popis obrázku aj.). Rovněž jazyková úroveň je na nízké úrovni. Místy je práce 
psaná hovorových jazykem. Obsahově je práce značné neprovázaná a netvoří kompaktní celek.

Obsah práce

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy

Práce si klade za cíl na konkrétních lokalitách v CHKO Jizerské hory zmapovat vliv cestovního ruchu 
na životní prostředí. Tento cíl se v práci bohužel neodráží, nevytváří pomyslnou červenou nit, která 
by se měla prolínat v celé práci a není  tedy splněn.  Nicméni považuji takto formulovaný cíl za 
vhodný.

Práce s literaturou

Práce s literaturou je nedostačující. Literatura je citovaná na konci jednotlivých kapitol  a ne vždy 
jednotně a úplně - např. v 2. kapitole chybí v seznamu dílo Sun a Walshe (1998) a od podkapitoly 4.2.
se mění uvádění citací. Na konci práce chybí uvedný kompletní seznam použité literatury a 
informačních zdrojů. 

Metodika práce

Metodika práce je popsaná pouze na necelé straně a není podložena žádnou odbornou literaturou. 
Částečně vychází z rešeršní části, které je věnovaná 2. kapitola. Avšak tato kapitola je značně 
nedostačující, protože cituje pouze 3 autory a její rozsah je na necelou stránku. Autorka uvádí, že v 
jedné části byl využit semistandartizovaný rozhovor, ale  tento rozhovor není blíže specifikovaný.



Analytická část práce

V případových studiích jsou místy až  hovorově popsány jednotlivé lokality a problémy, které se zde 
nacházejí. Jedná se však pouze o obecný popis, který není podložený daty z adekvátních šetření a 
neřeší konkrétní vliv na fyzickogeografické prostředí. Je zde využito nadměrné množtví obrázků, 
které neposkytují větší proniknutí do řešené problematiky. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly nejsou 
provázány a působí nahodile.

Závěry práce

Závěr práce je nedostačující a velmi obecný.  Nekoresponduje s cílem práce.

Celkové zhodnocení práce

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům nedoporučuji bakalářskou práci Kateřiny Boudové k 
obhajobě.

Otázky k obhajobě

Spíše než otázky mám pro autorku doporučení. Pří psaní práce se držte pokyny pro psaní 
závěrečných prací, které jsou uvedeny na webu katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. 
Před odevzdáním si práci pečlivě prostudujte, ať zabráníte nadměrných překlepům, pravopisným 
chybám a jiným formálním nedostatkům. Pravidelně konzultujte jednotlivé části s Vaším vedoucím, 
tím docílíte obsahovou provázanost jednotlivých kapitol.
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