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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Po prostudování diplomové práce lze konstatovat, že autorka požadavky zadání
práce splnila.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Při zpracování zadaného tématu autorka využila jak publikovanou literaturu, tak i
další práce včetně tématicky blízkých prací diplomových. Autorka vhodně
pracovala i s archivními materiály Správy CHKO Moravský kras.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Práce je po obsahové stránce zpracována přehledně a kvalitně. Na obecněji
zaměřené úvodní kapitoly logicky navazují části řešící konkrétní tématiku
Moravského krasu. V některých kapitolách autorka překročila územní vymezení
Moravského krasu. Tento širší záběr je však spíše prospěšný, neboť území
Moravského krasu zasazuje do širšího kontextu.
4. PŘÍNOS PRO PRAXI, ORIGINALITA:
Práce je zpracována věcně s celou řadou námětů a doporučení, které lze využít
v praxi např. i Správy CHKO Moravský kras. Inspirující je zajímavým způsobem
zpracovaný dotazník "Programy pro školy".
5. PŘIMĚŘENOST ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ:
Závěry věcně a přehledně shrnují řešenou problematiku. Správně zdůrazňují
důležitost výchovy v oblasti ochrany přírody jako jednoho z klíčových faktorů
dlouhodobého zachování přírodních a kulturních hodnot Moravského krasu.

6. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Po formální stránce je práce zpracována přehledně a pečlivě.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Práce obsahuje několik drobnějších nepřesností, které autorka převzala
z publikovaných informací. Např. z Hotelu Santini ve Křtinách (str. 15) je dnes domov
pro seniory. Tyto drobnosti však kvalitu práce nesnižují.
- co považujete za největší problém ve vztahu turistika a ochrana přírody
v Moravském krasu?
- může být dle Vašeho názoru problematické turistické využívání jeskyní v zimním
období, např. s ohledem na netopýry?
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