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Bakalářskou práci Martina Haška na téma „Návrh a zaměření rekreační vycházkové 

stezky se zaměřením pro seniory I“ o rozsahu 69 stran + příloha hodnotím podle těchto 

kritérií: 

1) Splnění cíle. 

2) Obsahová a věcná náplň. 

3) Volba metody a postup řešení. 

4) Formální úroveň, citace a terminologie. 

 

ad 1) Cílem práce byl návrh a zaměření vycházkových tras určených pro seniory v lokalitě 

města Brna. Celkem bylo zaměřeno a zdokumentováno 5 stezek a vytvořen „Přehledný 

průvodce pro turisty“, který je přílohou bakalářské práce. Průvodce byl zpracován velmi 

pečlivě a má velmi dobrou vypovídací schopnost.  

 

ad 2) Obsahově je práce členěna do šesti kapitol. Jádrem práce jsou kapitoly 5 

(Zpracovatelské práce) a 6 (Popis stezek). Kapitolu 6 spolu s přílohou lze považovat za 

praktický přínos. Vzhledem k charakteru a cílům práce považuji strukturu i obsah jádra řešení 

za optimální. 

 

ad 3) Postup řešení popsaný v jednotlivých kapitolách považuji za metodicky správný a 

dokladuje, že se student v dané problematice velmi dobře orientuje. Přesto mám k práci 

některé připomínky či dotazy: 

- Jaká je přesnost transformace souřadnic ze systému WGS 84 do S-JTSK (kap. 5.2)? 

- Uvažoval autor o použití jiného přístroje než Garmin Oregon 550t (např. na Ústavu 

geodézie je k dispozici GRS1 firmy Topcon)? Bylo by zajímavé oba tyto přístroje 

porovnat z hlediska aplikace pro daný účel. 

- Schémata navržených tras na str. 36, 42, 48, 54 a 61 by bylo podle mého názoru 

vhodné doplnit dalším mapovým kontextem pro lepší orientaci. 

 

ad 4) Formálně je práce na velmi dobré úrovni a k této části nemám žádné připomínky. 

 

Závěrem lze konstatovat, že student zpracoval úkol samostatně, pečlivě a zadání beze 

zbytku splnil. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/1. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: __________A/1_________________ 

 

V Brně dne ______10. 6. 2015____     

            podpis  
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