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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
V předložené bakalářské práci postrádám podrobnější vypracování bodu 5, který je stanovený v
zadání (Návrh managementu pro minimalizaci rizik). Ostatní body zadání byly splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je členěna do kapitol, které na sebe navazují. Struktura práce je přehledná. První část práce,
tedy přírodní poměry zájmového území, je zpracována podrobně. Druhá část práce je slabší.
Postrádám zde podrobnější popis rizik z pohledu turismu a již zmíněný návrh managementu pro
minimalizaci těchto rizik.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce se zabývá Krkonošským národním parkem. Konkrétně jeho významem z
hlediska ochrany přírody a turismu. První část práce charakterizuje přírodní poměry zájmového
území. Ve druhé části práce se autorka věnuje historii národního parku, ochraně přírody, popisuje
vybrané přírodní památky a poslední kapitola práce je zaměřena na turismus v zájmové oblasti.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- autorka nedodržuje základní zásady pro citace a uvedené zdroje. Seznam použité literatury nemá
vůbec seřazen; v textu se objevují rovněž formální nedostatky citací – u elektronických zdrojů v textu
autorka nesmyslně používá dohromady dva typy závorek
- v seznamu zkratek je nesmyslně uveden „Quitt“  - nejedná se o zkratku, nýbrž o autora
- do seznamu zkratek bych uvedla vzhledem k tématu práce i zkratku „KRNAP“
- chybí vlastní autorčiny fotografie – vzhledem k charakteru práce by to bylo vhodné
- navštívila autorka osobně zájmovou oblast?

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce kompletuje informace o zájmovém území z různých zdrojů. V samotném závěru práce se
autorka snaží předložit svůj vlastní názor.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V práci převažuje použití vhodných zdrojů, které odpovídají řešenému tématu. Jen v některých
pasážích textu byly některé internetové zdroje voleny ne moc vhodně (např. wikipedie,...). Autorka
nedodržuje v práci některé zásady správného uvádění citací a zdrojů literatury–viz bod 4 tohoto
posudku.

7. Hodnocení formální stránky.
V práci se vyskytuje pár gramatických chyb a překlepů – např. v celé práci autorka špatně uvádí
zkratku pro m n. m. (uvádí m. n. m. – avšak jednotky nejsou zkratka). Celkově je však práce z
hlediska formální i jazykové stránky v normě a zásadně tím neovlivňuje celkovou kvalitu práce.

8. Jaký je způsob využití práce?
Po kvalitním zapracování chybějícího návrhu managementu pro minimalizaci rizik by mohl
stoupnout potenciál využitelnosti této práce. Zatím výsledky práce nedoporučuji publikovat.

9. Celkové hodnocení práce.
I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
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