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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
ano, je splněno
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Chybí některé publikace týkající se Moravského krasu, např. Musil Rudolf a kol.,
Moravský kras labyrinty poznání, 1993 jako velká souborná práce nebo série
publikací od Baláka Ivana a kolektivu vydávané postupně okolo přelomu roku
2000. Citace nelze uvádět např. "vedoucí Správy jeskyní" nebo "vedoucí Správy",
ale konkrétně a přesně.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Práce staví kromě literatury na 3 hlavních zdrojích formou osobních rozhovorů.
To je podle mého názoru velmi málo. V území měl být proveden podrobnější
průzkum a pro vyhodnocení mělo být získáno více zdrojů přímo z terénu, více
osobních pohovorů např. s představiteli samospráv či zástupci MAS Moravský
kras. Chybí mapka s přesným vymezením zájmového území - tzv. Vývěry
Punkvy.
4. PŘÍNOS PRO PRAXI, ORIGINALITA:
Přínos zůstává vzhledem k malému počtu informací od občanů více v obecné
rovině, i když některé konkrétní návrhy jsou uváděny.
5. PŘIMĚŘENOST ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ:
odpovídají rozsahu získaných a uvedených informací a odpovídají reálné
skutečnosti

6. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Drobné nedostatky, např. používání velkých písmen při názvech úřadů např.
správa /Správa a subjektů a skloňování názvů.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Co si představit pod "koordinovaným způsobem práce veřejné správy a místních
podnikatelů" nebo jak by měli "obyvatelé přiléhajících obcí šetrného území
maximalizovat své schopnosti a zdroje v oblasti cestovního ruchu" (uvedeno
v závěru)? Mají o koordinaci podnikatelé nebo obyvatelé o zvyšování svých
schopností a zdrojů vůbec zájem?

PRÁCI K OBHAJOBĚ:

doporučuji
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