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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-
ná 

výborná 
minus 

velmi 
dobrá 

velmi dobrá 
minus 

dobrá  nedosta-
tečná 

nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce  X      
Logika struktury práce   X     
Adekvátnost použitých metod X       
Hloubka provedené analýzy X       
Nároky na podkladové 
materiály 

X       

Práce s českou literaturou 
včetně citací 

X       

Práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

 X      

Využitelnost námětů, návrhů 
a doporučení 

X       

Formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

 X      

Stylistická úroveň   X     
Relevantnost příloh X       
Samostatnost při zpracování 
tématu 

  X     

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 
 
Hlavní pozitiva práce: 
V rámci bakalářské práce je otevřeno zcela nové téma, které zatím v ČR nebylo dostatečně zpracováno, tedy, zda 
je skutečně geopark pro území ve kterém je vyhlášen opravdu přínosem. Záměrně byl pro práci vybrán Geopark 
Český ráj, který je nejstarším geoparkem v ČR dle Evropských regulativů. Rada národních geoparků při MŽP 
zatím zkoumala tyto parametry jen předběžně a bez hlubší analýzy, proto je tato práce významná z hlediska 
svého zaměření a zejména výsledků. 
 
Hlavní negativa práce: 
Autorka se dostatečně nezamyslela nad některými jevy a projevy, které ze získaných výsledků bylo možno 
odvodit, současně se nedokázala příliš osvobodit od regionálních vazeb a srovnat fungování geoparku v širším 
měřítku. To ovšem nijak neubírá na kvalitě provedené a odevzdané práce, ale znamená to že bylo možno jít dál. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Myslíte, že Vaši práci je možno pojmout ještě šířeji a v širším kontextu Geoparků?  
Jak se podle Vás projeví ekonomická krize z hlediska návštěvnosti našich geoparků? 
 
Práce    JE1   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: výborně 
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1 Nehodící se prosím škrtněte. 
2 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 
 


