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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autorka ve své práci kompiluje a analyzuje poznatky o hlavním potenciálu i rizicích KRNAP z
hlediska ochrany přírody a turismu.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně a průběžně. Konzultovala rovněž pravidelně a projevila i vlastní
aktivitu ve shánění pramenů a literárních zdrojů. Kvituji využití kvalitních literárních zdrojů.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Krom bodu č. 5 (Návrh managementu pro minimalizaci rizik) byly stanovené cíle splněny. Autorka
tento bod supluje v kapitole 5.5 (Vlastní názor na stav KRNAP), nicméně v této kapitole návrhy
managementu nezazní. Na druhou stranu jde však o poměrně náročné syntetizující téma, takže určitá
rezignace na tento cíl už vzhledem k rozsahu Bc. práce je pochopitelná. Práce je tak průměrným
kompilátem různých dat a poznatků o KRNAP.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1) "Quitt" není zkratka (viz seznam zkratek), ale název autora klimatických regionů, což koneckonců
autorka sama uvádí v textu (str. 6)
2) str. 3 "kadomské vrásnění" - byť se jedná o produkt automatických úprav MS Word, poprosím
autorku, ať uvede korektní termín
3) latisnké názvy nejsou kruzívou dle konvence, rovněž jsou v nich často nevhodně prohozena velká
písmena (např. picea Excelsa apod.)
4) není vysvěltlena teorie A-O systémů (str. 16), prosím autorku o stručné vysvětlení

5. Hodnocení formální stránky.
Překlepy nepřekračují množství obvyklé u tohoto typu prací. Chyby se objevují zejména u
latisnských názvů (viz bod č. 4) Po stánce úprav textu a grafického doprovodu je práce standardní.
Vlastní fotografický materiál absentuje.

6. Jaký je způsob využití práce?
Přímé využití práce v této chvíli pravděpodobně nelze uvažovat, práce je transformací údajů jiných
autorů do vlastního textu. Po určitém zkvalitnění a doplnění kapitoly "Návrh managementu" by mohl
text splnit populárně-naučný účel.

7. Celkové hodnocení práce.
Autorka se snažila vypořádat s nelehkou problematikou ochrany přírody a turismu v jednom z našich
nejexponovanějších chráněných území. Vlastní přínos je zde silně redukován, jedná se v podstatě o
kompilát, nicméně snaha o vlastní text je patrná. Práci proto doporučuji k obhajobě.
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