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Oponentský posudek diplomové práce
Bc. Jaromíra Čtmáctého

"Hodnocení dopadů návště"osti na NPR Čertoiyje"

Diplomováprácemá63strantextuvčetněSeznamupoužitýchzkratek,dáleobsahuje
Seznampřflohavhstnízávěrečnépřílohy(20str.~dotamík,tabuky,graS,rmpy,fotografie)vč.
datovéhoCD(kompletníDPveformátuword).DPbylavypracovánazapodporytituluGAUK
vrámciprojektuč,128508,přesnézněníprojektuneníoponentoviznámoavDPhoneobjevil.
Formáhě je práce rozčleněna do standardních s tématických kapitoL prokládaných průběžně
dalšími doprovodnými tabelárními grafickými i mapovými přílohami  (úvod, literární přehled,
charakteristika území, cíle a hypotézy, metodika, výsledky, diskuse a závěr), doplněna je
standardnímabstraktemapřehledemcitovanéhteratuy(34položek,zastoupenízdrojůvč.
zahraničních je po kvantitativní stránce odpovídající). Tematicky se DP zaměřuje na problematiku
relativně čerstvou, aktuáhí a potřebnou, konkrétně na několik typů hodnocení dopadů

*vštěmosti (návštěvnické veřejnosti) na ochranářsky a krajinotvorně mimořádně kvalitní NPR
Certoryje vjihozápadní části Bílých Kárpat a stejnojmemé chráněné krajimé oblasti.
Experimentálníčástprácesepokoušívytvořitnazákladěpřevzatýchipůvodníchdatněkolik
basálních okruhů výstupů, tzw. mapu hodnot, ktffá ri vystihovat přírodovědné a environmentáhí
hodnoty zájmového území dále pak tzv. mapu zranitehosti  a rmpu zátěže, v obou posledně
uvedenýchpříkladechcharakterizovanýchsvýminázvy(rizikováobhstaoblastreálnéhoataku,
v tomto případě sledované skupiny podílníků - návštěvnosti). V terénu byla výše uvedená data
doplněnadevítidemímšetřenriLspočívajícímveSzickémsčítánínávštěvníkůvetřechprofilecha
paralelní dotazníkovou akcí.

Prácejekoncipovánapřehledněarelativněčtivěsminimempřeklepů.Knejvětšímkladům
předkládanéDPpatřídlenázoruoponentazwolenášířeaobjempředsevzatýchúkolů,entuziasmus
arelativnědobrýpřehledaorientaceautoravezmíněnéproblematice.Kur-čitým„stínům"patří
vcemlogickyvyplývajícínedotaženostdílčíchcílů,místyhraničícísjejichhodnověrnou
výpovědníhodnotou.mtizovatlzedáleprácisliterárnímizdrojiazejménapaksprinúrnínridaty,
linritujícíažsjakousi„přezíravostí",dálepaknevalnoukvalitudotazníkovéhošetřenípramenící
zejménazproblematickékonstrukcedotazníků(vizdále).

Výběr z konkrétních připomínek:
str.  8,10,12,13,16adalší („prácesliteraturou"):          t

-      foma citované literatury v textu není jednotná, v rámci jedné Dp je třeba se rozhodnout pro jeden vzor a
tcm pak dodržovat (např. Liddle 1997), pak už ale nikoli např. a,iddle,1997 popř. Eagles et al. 2002 vs.
Eagles 2002) apcd.

-      v textujsou citovány infomační zdroje, které se posléze buď vůbec neobuewjí nebo objewjí jen vjiných
souvislostech v seznamu použité literatury (namátkou Banaš 2006, Bravencová 2003, LaJuense et al.
1995).. .

~      autor velmi často (až na výjimb) pracuje ze sekmdámími a terciálními infomačními zdroji

(problematickézejménavpřípadědefinic-mj.VisitorlmpactManagement-Třebický2007,skriptum,
diplomovépráce-Mundilová,Najmanováapcxl.nami'storegulémíchprimámíchzdrojůdat)

•      měl v případě některých zahraničních zdrojů autor k dispozici fiilltextové zprávy nebo pouze absúakty

(např. Lajeunesse et al.  1995,  Mcx}re and P®ley 2007, Aidrés-Abellan et al   2005), např. systém Scope
tyto texty volně nenabízí . . .

-       str.  61 -proč u citace Petersma (2006), ale i vjiných případech (mj. cít. zdroj č   14,15 netx) 26) není

uveden počet stran, zatímco u všech ostatních zdrojů se o to autor pokusil?



v některých pasážích DP příslušné cítace citelně chybějí, takže text budí zdtúí původních myšlenek a úvah
autora (str.  10 dole, str.  14 dole absolutně scházejí původní primámí zdroje analoSckých výzkumů v ČR a
v ostatních ewop. zemích), autor je přitom patmě musel mít k dispozici (důkaz: viz citace Petersena 2006
atd. -pravidelné konference k tematice udržitelného turismu ve Vídni, Helsinkách, Rapperswilu etc.)

(poznániky ,* obsahu DP")
str.9-kapitola2.2prvnívětajeukázkouoslíhomůstku,kterakodbýthistoriilidstvajednouvětou(dle
přesvědčeníoponentabyPylolepšíbuďtakovouinfomaciwnechat,nebonaopakrozvéstakonkretizovat)
na téže straně a dále -kapitola 2.3. je v otázkách Touism Optimalisation Managment Modelu a dalších
odbomých temínů třeba zaměřit se na původní/primámí zdroje a ne pouze na učebnici
str.  14 -kapitola 2.6., 2.7. a následně výsledky a závěry -jaký důvod má autor k tomu, aby se spokojil
citací DP a obcházel primámí, zpravidla publikované, dostupné a copyrigtované postupy mateřstého
pracovištěaMŽPČR?JetřebaošetřitvDPipropřípadpřípadnéhojakéhokolidalšíhopokračování
výzkumu či publikování postupů ®řípadné právní konsekvence)

•       str.15 -konec prvního odstavce: využívání BK člověkm je nepochybně déle trvající nežli „staleté"
-       str.15 a l6.  Stručná historie územíje odbytájedinou citací DP Bravmcové (zároveň citace není uvedma

vs&namuliteratury),tutoskutečnostjevkontextuzaměřeníacílůprácetřebachápatjakovelmi
nedostatečnou; zcela chybějí klíčová data o proměnách hospodaření, osídlení, managemmtu území (mj.
agrotechnické postupy, pastva) atd.
str.17adále:podobnásituacx3jakoupředchozíhobodu:neživéprostředívzájmovémúzemíjepopisováno
na základě výše uvedené tx)tanické DP (! )
dtto:jaLýmáautordůvodopomíjetdalšízdrojeinfomacíoúzemíajehostávajícíchproblémů(mj.
problmatikaagrcmvironmmtálníchprogramůneboz®lodckéúdaje-mj.Kcmvičkaakol.);tímtytaké
mohlpřekročithranicestriktněfficxmologickéhohodnoceníoblasti(vizdále)aDPvkontextujejího
proklamovaného poslání by to prospělo
upzorňuji na logickou kontradikci twzení na str.  18 (největší nápor návštěmosti...květen a ěervm versus
4. hypotéza na str.  18 -významná část návštěmíků přijíždí do oblasti kvůli ú.n. Lučina)
str.21.adále:metodologickákonstrukcemapjediskutabilnía-nemýlím-lise-snestandardizovaná
(např.pročbylovúzmíautoremrozlišenoprávě21typůbiotopúanazákladěčeho?Prc*zmetcxliky
vrámci metodologie vypadli živočichové? Kdo a prcň konkrétně radil autorovi ve vybírání kategorií pro
mapuzranitelnosti(opravdutobyla„SprávaCIJKO"?);KriténaZachovalost-arepramtativnostiPriorita
biotopuseprimáměodvíjdíodmetodikyNatrury20m,jsoutosoučasnědvězečtyřrozhodujícíchkritérií
-nenípakvšeponěkud„přcnatuováno";pročzroua7zónzhlediškavýskytuzvláštěchráněnýchdruhů?
-nikdenmíuvedenovysvětlení,právěuvedenébodybudíopráměnédomněnkyoneúměrnésubjektivitě
výbémkritériíavkažd{hpřípaděpředstavujíproblémpropřípadnoureprodukovatelnostvýzkumu
v příštích letcch; evidentní simplifkace problémů na problcmatiku vegetace indikují skutečnost, že by
názvy kapitol měly být voleny daleko výstižněji vzhledem k reálně sledované problematice: např. nikoli
Mapy hodnot, Zranitelnosti, Dopady návštěmosti atd. , ale Mapy hodnot atd, z pohledu Ďtcx}enologického
apod. ; toto se analoScky Úká i příslušnýchípartií v kapitole Výsledky; při ftktiéké váze, kterou autor
přikládáatributůmvegetaceajejíhosešlapujsouzcelaignoroványmnohaletéunikátníasvýmzpůsobm
průkopnické výsledky kolegyně Málkové; proč??
str. 27: zvolená třístupňová škála kategorizace cest (v souyislosti s jejich zárostem/sešlapem) je nejasná a
neúplná.,mj.úplněvypadávásituace,kdyjedki]ftpůdnípovrchnaméněnež50%délkypříslušnépěšiny
(nepřípustné především v souvislosti s předpokládaným labilním podložím)
konstrukce dotazníku je poměmě komplikovaná stylistická a logická záležitost; kromě víceméně
převzatýchan®bratněpřevzaýchdotazůdemografických(`rizvýšezmiňovanácopyrightovanámetodika
autoraposudkuaÚŽP)jsouostatníotázkypoužitéhodotazníkuzpravidlavelmineuměléamístyzavádějící
a{onkrétní výhrady, které přesahují možnosti tohoto prostoru, mám k otázkám č. 7, 8, 9,10,11,12,14,17,
18,  19 a potažmo i 20); zcela schází v celé práci alespoň stručný tematický rozbor jednotlivých dotazů;
v práci chybí jakýkoli kvantifikovaný údaj o návratnosti dotazníků
volba způsobu kladení dotazů je z hlediska další interpretovatelnosti získaných dat zásadní-, zvolmá
metcxlika individuálního, popř. dokonce stupinového vyplňování oproti tzv. řízeným rozhovorům výrazně
snižuje kompatibilitu výsledků s většinou citovaných DP a dalších zdrojů (i když je nesrovnatelně méně
pracná..)



-       minimálně mapu na str.  38je třeba doplnit citací infomačriho zdroje, v žádném případě se nejedná o

primámě původní data autora
-       str. 44 -lze qpravdujako „skupinu" brát kolektiv nad 81idí??
-       str. 46 -u údajů ot. č. 4 a dále -je třeba se rozhodnout, kolik desetinných míst u výsledků bude uváděno,

pak se toho držet
-       str. 48 (a některé další ilustrativní výtka viz výše) -toto vyhodnocení je věcně nespráué (viz návaznost na

otázku č.  13); ve vyhodnocení nefiguruje adekvátní základ req)ondentů, předt±žně roztříděných předešlou
otázkou; otázka č.  19 by měla být nepochybně oteúená; tímto způsobem získává dotazující manipulované
odpovědi; další ukázka manipulace s respondmtem je na straně 55 (Diskuse) -v dotazníku je jako ze tří
nabízmých možností motivace návštěvy NPR Čertoryje uveden „bohatá fama a flora"; lze pak brát údaj o
70,2% tákto odpovídajících repondentů j ako relevantní? Spolehlivě by to ošetřila otewemá otázka.

-       str. 49: prď bylo statisticky testováno v rámci zjišt'ování závislosti právě l3 dvojic otázek a ktffé dvojice
to byly? Nikde to není zmíněno.

-       str. 58: posled. odstavec: výsledky nelze v žádném případě generalizovat na hodncx)ení ve smyslu
interpretací vůči cx=hraně přírody, v nejlepším případě jsou s výhradami použitelné k hodncx)ení
f3rtocenologické diverziqr (viz několikrát výše)

-       str. 59 -doporoučení : oponmt nemůže souhlasit s náuhem umístit „do nejkritičtějších míst informační
tabule, jejichž cílem bude odradit návštěvníky od pohybu mimo hlamí cesty"; coje zakázáno, to se u nás
zpravidla dělá (viz film Otx3cná škola -důrazné varování ředitele o lízání zábradlí těhem silného mrazu);
rozumný managcment toto kritérium naštěstí učitě zohlední

rzkŇřfrff:.

DP Bc. Jaromíra Čtmáctého v základních rysech splňuje požadavky kladené m DP v rámci
oponentního řízení na PřF UK. Nedostatky vytknuté tŤ!o posudkem doporučuji před přijetím
práce k obhajobě a před jejím zařazením do knihovny UZP opravit a doplnit. Pro případné
možnosti další práce s materiálem (mj. pubtikační využiti) je třeba uvést popisovaná data do
souladu s primámíri zdroji a metodickými postupy. Bez tohoto přístupu je třeba zohledrit rizika
pramenící z autorských práv využívaných zdrojů. Po adekvátních a výše zrniňovaných opravách a
doplňcích doporučuji DP k přijetí.

V Praze,  18. 9.2008 RNDr Mrtín Číhář, csc.
ÚŽP PrT UK Praha


