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Marek Vácha se ve své diplomové práci zabývá vybranými otázkami vlivu existence 

velkoplošného chráněného území přírody na rozvoj dané oblasti, přičemž důraz klade 

na diskuzi modelového území Křivoklátska. Práce má celkový rozsah 108 stran a lze říci, 

že je vhodně strukturována. Ačkoli například některé části textu z konce kapitoly 2.2. 

by mohly být, vzhledem ke svému obsahu, možná spíše začleněny do kapitoly následující, 

která je věnována diskuzi vztahu mezi ochranou a rozvojem určitého území. Práce je 

zpracována pečlivě. V textu lze ovšem nalézt i nedostatky, jako jsou například drobné 

překlepy. K formální stránce práce však nemám vážnějších výhrad. 

I po obsahové stránce lze diplomovou práci považovat za zdařilou a snad se zájmem 

zpracovávanou. Výběr modelového území je přiměřeně zdůvodněn a zvolené téma lze též 

považovat za aktuální. Obdobný výzkum může nejen přispět k porozumění současné situaci 

v chráněných územích, ale též k úvahám o jejich managementu v budoucnosti. Autor při 

zpracování práce využíval různých zdrojů informací, vycházel z kvantitativních 

i kvalitativních údajů. Shromážděná data jsou přehledně a srozumitelně analyzována 

a interpretována. Přesto lze v obsahu práce nalézt určitou nevyváženost. Podstatná část textu 

práce je věnována socio-ekonomickému potenciálu rozvoje sledovaného území i přesto, 

že vztah některých analyzovaných složek tohoto potenciálu k existenci chráněné oblasti není 

vždy zcela zřejmý. Naopak poznatky získané během rozhovorů s vybranými klíčovými aktéry 

rozvoje v území jsou prezentovány pouze nepřímo, přestože podle vyjádření autora na s. 87 

tyto rozhovory tvořily stěžejní část výzkumu. Lze se domnívat, že vypovídací schopnost 

příslušné části práce i konečných závěrů by byla vyšší, pokud by autor nechal kvalitativní data 

získaná rozhovory vypovídat více sama za sebe, např. prostřednictvím přímých citací. 

I přes uvedené výhrady se však domnívám, že Marek Vácha postupoval při zpracování 

diplomové práce svědomitě a snažil se splnit nároky kladené na autory tohoto typu prací. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 
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