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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
    Studentka si zvolila pro svou práci zajímavé téma, ve kterém se zabývá historií a současností Horské 
     služby. Informuje zde obsáhle čtenáře o jejím založení a o jejím působení v minulosti i v současnosti. 
     Je zde uvedena struktura HS a podmínky, za kterých je možno v této organizaci aktivně působit. Tyto 
     Informace jsou doplněny rozhovory se současnými funkcionáři a členy HS, ve kterých se čtenář 
     doví mnohé o konkrétních záchranných akcích HS a o problémech, se kterými se současná HS potýká. 
 

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 značně obsáhlá a je zpracována na dobré úrovni. Studentka zde prokázala 
    schopnost pracovat s literaturou a ke zpracování využila 27 literárních a 9 internetových zdrojů, a to 
     vše je ještě doplněno dobovými fotografiemi zakládajících materiálů HZS. Další informace získala 
     studentka ze tří ručně psaných kronik, které vypovídají o počátcích činnosti HZS v Krušných horách. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    Hypotézy nebyly vzhledem k charakteru práce zformulovány.  
 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Viz. bod 3. 
     

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
    Informace o struktuře a činnosti HS jsou znázorněny pomocí vhodných tabulek a grafů a přispívají  
     k názorné informovanosti čtenáře. V práci však postrádám informaci, jak se stát členem HS z povolání. 
      

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
     V diskusi a závěrech práce studentka znovu zdůrazňuje význam HS pro všechny návštěvníky všech 
      horských oblastí, ať už se jedná o aktivní sportovce nebo o rekreační návštěvníky. Dále pak uvádí 
      a vyzdvihuje jejich přínos pro udržování značení a úpravu horských cest zvláště v zimním období. 
      Díky velmi dobré technické vybavenosti, jsou členové HS schopni poskytnout účinnou pomoc všem,  
      kteří se z nějakých důvodů ocitnou na horách v nebezpečí. Rovněž je třeba ocenit práci asi čtyř set         
      dobrovolných členů HS, kteří tuto práci vykonávají zdarma a ve svém volném čase. 
      
 



7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je přehledná, má odpovídající  
    rozsah a určitě byla náročná na zpracování. V práci se však vyskytují drobné chyby v textu a na  
    str. 17 dole i jedna hrubka. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
   Celkově hodnotím práci jako dobře zpracovanou, kde studentka úspěšně využila svých znalostí a  
    praktických zkušeností z oblasti činnosti Horské služby. 
 

    Práci k obhajobě doporučuji 
 
   Návrh klasifikace: velmi dobře 
 
   Otázky k obhajobě: 1) Jaké značení se objevilo v poslední době na horských cestách, které  

                                                    usnadňuje HS orientaci v terénu při hledání osob potřebujících pomoc? 
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