
Oponentský posudek na diplomovou práci Martina Válka

Projekt cyklistické naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

Posuzovaná diplomová práce se skládá z pěti částí: Úvod, Teoreticko-metodická část 
práce, Praktická část, Diskuse a Závěr. Přílohami jsou mapy stávajících cyklotras, navržených 
cyklistických naučných stezek včetně výškového profilu, anketa pro účastníky demonstrace 
projektu a hlavně tiskový výstup celého projektu – informační brožura.

Vybrané téma je v současné době velmi aktuální vzhledem k nárůstu oblíbenosti této 
formy turistiky. V CHKO Kokořínsko byla v posledních 10 letech vytvořena síť vhodných 
cyklotras, jejichž vedení zohlednilo přírodovědné hodnoty území a nároky na terén 
průměrného cykloturisty. Projekt Martina Válka obohacuje zdejší cykloturistiku o zajímavé a 
užitečné informace o významných a pozoruhodných místech Kokořínska, o které je běžný 
návštěvník, tím, že místem většinou bez povšimnutí projede, zcela ochuzen. Stávající naučné 
stezky v CHKO Kokořínsko jsou určeny výhradně pěším turistům a cykloturista je bez 
ponechání kola někde na začátku stezky, nemůže absolvovat. V tomto směru shledávám práci 
velmi přínosnou a v CHKO Kokořínsko průkopnickou. 

Část „Úvod“ podává jasné a stručné informace o cykloturistice jako o ekologicky 
šetrné formě turistiky, sportu a ekonomicky nejvýhodnějším způsobu dopravy. Formulace cíle 
práce je jednoduchá a výstižná. 

Část „Teoreticko-metodologická část práce je sice podrobná a obsáhlá, ale trochu mi 
chybí bližší rozbor právě naučných cyklotras, které byly v Čeké republice už realizovány. 
V úvodu diplomant zmínil, že jich je pouze malé množství, ale naskýtá se tedy otázka, kde se 
nacházejí a jaká je na ně odezva mezi cykloturisty. Stejně tak by bylo vhodné doplnit kapitolu 
o stručný rozbor historie vývoje cyklotras na Kokořínsku.

Část „Praktická část“ je zpracovaná celkově zdařile. Velmi oceňuji podrobný popis a 
stav povrchu využitých komunikací a témata jednotlivých zastavení. Originální je i možnost 
propojení obou okruhů a vytvoření variant napříč Kokořínskem. Velkým nedostatkem této 
kapitoly je ale řada hrubých gramatických chyb. Pominu-li psaní velkých a malých písmen, 
kde diplomant v různých částech textu použije u stejného slova jednou velké a podruhé 
naopak malé písmeno nebo absence interpunkce za řadovými číslovkami, vadí mi 
nerespektování shody přísudku s podmětem v minulých tvarech sloves. Vzhledem k tomu, že 
je to právě v textech klíčové části diplomové práce, snižuje to kvalitu celé kapitoly. Jako 
pracovník Správy CHKO Kokořínsko nemohu přehlédnout i chybné označování 
maloplošných chráněných území, kde diplomant např. na str. 36 v odstavci „Před hradem 
Houska“ označil Přírodní památku Černý důl za přírodní park a na str. 39 Přírodní rezervaci 
Mokřady horní Liběchovky nazval dokonce národním parkem. Přitom ale v předcházející 
kapitole 2.3.1 má autor všechna maloplošně chráněná území už uvedena i se správnými názvy 
a správnou kategorií ochrany.

Demonstraci návrhu cyklistických naučných stezek považuji za praktický a velice 
přínosný způsob „otestování“ celého projektu v terénu. Výstup formou dotazníků přispěl 
k odhalení některých orientačních nedostatků a k drobným úpravám textu.

Části „Diskuze“ a „Závěr“  jsou závěrečným shrnutím celého projektu a obsahují i 
vysvětlení výběru výchozích míst s ohledem na dopravní dostupnost.



Velkou výhodou celého projektu je dle mého názoru možnost variability navržených 
tras. Cykloturista si tak může vybrat mezi dvěma okruhy vedoucími rozdílnými částmi CHKO 
Kokořínsko nebo zvolit variantu napříč Kokořínskem. Obě variaty jsou navržené tak, aby 
byly v návaznosti na dopravní spojení a aby seznámily návštěvníka s pozoruhodnostmi 
zdejšího kraje. Jednotlivá zastavení jsou popsána zajímavým a poutavým způsobem. 
Především zpracování mnoha pověstí podá ucelený obraz místní historie a dřívějšího života.

I přes výše zmíněné gramatické nedostatky hodnotím celý projekt velmi kladně, 
oceňuji aktivní přístup zpracovatele a jeho zájem o tuto problematiku. Návrh cyklostezek je 
pro Správu CHKO Kokořínsko přínosným námětem s určitou možností budoucí realizace.
Nicméně určitá základní znalost českého pravopisu by pro vysokoškolského studenta měla být 
samozřejmostí. S tímto ohledem navrhuji klasifikaci 

v e l m i  d o b ř e.

V Mělníku dne 29.4.2011
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