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Předkládaná  diplomová  práce  má  65  stran  textu  a  celkem  5  číslovaných  příloh,  čítajících  19
stran.

Cíle  diplomové  práce  jsou  následující:  vypracování  mapy  hodnot  území  NPR,  vyhodnocení
zranitelnosti   území  vůči  vlivům   návštěvnosti,   kvantmkace  návštěvnosti   během   hlavní  vegetační
sezóny  (vyhodnocení  počtu  a  směru  pohybu  návštěvníků),  zmapování  a  vyhodnocení  hlavnich
stávajících dopadů  návštěvnosti,  určení základních  charakteristik a  názorů  návštěvníků za  pomoď
dotazníkového  šetření.  Souhmným  cílem  práce je všechny získané  údaje zanalyzovat,  určit místa
střetu zájmů návštěvnosti a ochrany přírody a navrhnout konkrétní managementová opatření.

Práce  je   rozčleněna   do   9   standardně   řazených   kapitol.   Za   stručným   úvodem   následuje
literámí  přehled, jehož součástí je dostatečná výchozí  rešerše studovaného  problému.  Následující
kapftolou je charakteristika území,  která je výstižná a nesklouzává k častému nešvaru diplomových
prací  -  podrobnému  výčtu  přírodních  poměrů  širšího  území.   Další  kapitolou  je  představení  cílů
práce a očekávaných výsledků.  Cíle práce a očekávané výsledky jsou jasně formulované.  Drobnou
výtku  mám  ke kap.  4.2,  do jejíhož textu  autor zapracoval též popisné  odstavce,  které  by  měly být
uvedeny spíše v kap.  Metodika.

Následující kapitolou je dostatečně a srozumitelně popsaná  metodika řešení diplomové  práce.
Těžištěm  práce  je  kap.  6  Výsledky,  v níž  autor  přináší  pro  NPR  Čertoryje  nová,  zajímavá  data
týkající   se   stavu   přírodního   prostředí,   očekávané   zranitelnosti   území   rekreačními   aktivitami   a
socioekonomické informace o návštěvnické veřejnosti.

V kap.  7 autor předkládá diskusi zjištěných výsledků,  které vztahuje k výsledkům zahraničních
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zjištěné výsledky.

Zfomálního   hlediska   lze   konstatovat,   že   text   práce  je   sepsán   pečlivě,   bez   zvýšeného
množství chyb.

Závěrem  lze  shrnout,  že  autor  v rámci  diplomové  práce  řeší  zajímavé  a  v odbomé  literatuře
doposud  málo  známé  téma  hodnocení  dopadů  návštěvnosti  na  chráněné  území.  Autor  v  práci
úspěšně prokázal schopnost sběru a následného zpracování poměrně značného objemu terénních
dat.  Vysoký  zájem  studenta  o  studovanou  problematiku  byl  podpořen  jeho  častými  konzultacemi
nad diplomovou  prací.

Diplomovou  práci doporučuji  bez výhrad k obhajobě.
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