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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce se zabývá NP Šumava, zhodnocením jeho přírodních podmínek a potenciálu pro turismus.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala poměrně samostatně, konzultací se snažila využívat průběžně a pravidelně. Na
úrovni práci se zdroji a literaturou se vyvarovala obvyklých a nekvalitních internetových zdrojů.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Chybí kapitola č. 6 - "Zhodnocení rizik a návrh managementu NP Šumava". Ostatní kapitoly jsou
obsahově naplněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1) Znovu aktuální problematika gradace kambiofágního hmyzu je zmíněna jen velice stručně.
Lýkožroutu smrkovému (Ips typographus) je věnována pouze jediná věta. vzhledem k územímu
zamšření práce je takový rozsah nedostačující.
2) str. 42, obr. 16 - v žádném případě se nejedná o "peřeje" Lipna
3) zařazení rybníků do klasifikace vodních toků je rovněž nevyhovující (str. 9)
4) u borovice blatky je lépe použít taxonomický název Pinus rotundata (str. 25), koneckonců na
straně 28 se již tento taxonomický název objevuje
5) str. 35 - klimaxové bučiny zcela jistě nejsou svaz Piceion excelsae, toto je stanoviště úplně jiného
typu

5. Hodnocení formální stránky.
Objevují se nevhodné překlepy (či automatické opravy textového editoru) vzhledem k tématice práce
- např. "varinský" místo "variský" (str. 3), "maloplodé CHÚ" místo "maloplošné CHÚ" apod. Občas
se objevují chyby v latinských taxonomických názvech. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že
autorka se text i grafický doprovod snažila zpracovat velice pečlivě. Zároveň se snažila o zodpovědné
citace převzatých faktografických údajů.

6. Jaký je způsob využití práce?
V současném stádiu nemá práce potenciál publikačního či praktického využití.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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