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 DP má 86 stran textu a navíc 7 samostatných příloh (dotazníků, tabulek, grafů, 

tematických přehledů a obrázků). Formálně je členěna do devíti standardních kapitol (úvod 

včetně cílů a rešeršní části, metodika, výsledky, diskuse, závěr, seznam použité literatury, 

internetové odkazy, seznam zkratek a již zmiňované přílohy). Studie se zabývá velmi aktuální 

tematikou  hodnocení vybraných indikátorů udržitelného rozvoje a managementu pomocí 

standardizované indikátorové sady v případě dvou klíčových horských oblastí České republiky. 

Tato problematika je nejen zajímavá, ale odbornou veřejností – především managementem 

zvláště chráněných území – stále více žádanější a potřebnější.  

Autorka se na jednak aktivně podílela při řešení tříleté periody dlouhodobého monitoringu 

popisovaných aspektů v centrálních partií nejstaršího českého národního parku (Krnap), pilotně 

pak plně kompatibilními způsoby mapovala situaci v mimořádně frekventovaném návštěvnickém 

uzlu Pustevny v rámci nejvyššího českého/moravskoslezského karpatském orogénu. Primárně od 

ní bylo očekáváno na jedné straně vyhodnocení časové řady získaných výsledků (pro Krnap), na 

straně druhé specifikace diferencí obou oblastí navzájem s ohledem na majoritní zázemí pražské 

(Krkonoše) a ostravské (Beskydy) spádové oblasti. Samozřejmostí měla být také komparace 

získaných poznatků s obdobně koncipovanými studiemi v domácí i zahraniční, především 

severoamerické odborné a vědecké literatuře.  

Problematiky i zadání se adeptka zhostila velmi iniciativně a nehledě na organizační 

náročnost obou úseků výzkumu (a s přispěním materiálního a metodického zabezpečení 

grantových prostředků MŽP) způsobem velmi platným. Velmi pozitivně hodnotím zejména 

autorčin přínos týkající se kvalitativního třídění druhého stupně návštěvnických populací v obou 

zkoumaných územích (kapitola 3.2.), z ryze praktického, do značné míry ale i teoretického 

hlediska je pak důležitým poznáním kvantifikace využití obou krkonošských rozcestí 

cykloturisty. Určité rezervy práce spatřuji v její finalizaci a určité formální nedotaženosti (např. 

obsažnost abstraktu, nedotaženost podoby citované literatury apod.). Tyto drobné nedostatky by 

jistě neměly znamenat překážku pro úspěšnou obhajobu práce, jejíž výstupy zasluhují adekvátní 

publikování v zahraničním i domácím odborném tisku. 
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