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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:

Ambiciózní práce Z. Krzempkové je zaměřena na dopady větrné kalamity na chod a správu
TANAPu.  Název,  který  se  měl  promítnout  i  v cílech,  se  od  odevzdaného  textu  mírně
odkloňuje, resp. samotný chod TANAPu je zmíněn jen latentně. Práce je však psána velmi
pečlivě, autorka začala s výzkumem již v létě 2015 a do lokality se několikrát vracela. Řízené
rozhovory, terénní mapování i vnořené pozorování představuje výtečnou kombinaci metod,
které naplňují tolik požadovanou metodologickou triangulaci (viz např. Denzin, 2008). Práce
ale trpí příliš beletristickým pojetím psaného textu a naráží i na formální nedotažení (např.
přesah tabulky v příloze PI). Místy se vyskytují také překlepy či typografické chyby. Citování
zdrojů jako „vlastní“ nepovažuji za optimální, přestože tyto zdroje jednoznačně dokumentují
autorčin osobitý přínos a angažovanost v tématu. Z formálního hlediska je nutné ještě dodat,
že práce není  plagiátem a autorka  se zaměřila  na využívání  relevantních  zdrojů literatury
s hlavním těžištěm v tištěných publikacích.
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Otázky k     obhajobě:
1. Zrekapitulujte opatření učiněná správou TANAP pro eliminaci rizik větrných kalamit.

Která z nich považujete za nejúčinnější?
2. Lze  kvantifikovat  dopady  kalamity  na  cestovní  ruch  v oblasti?  Jak  na  kalamitu

reagovaly  velké  developerské  společnosti  a  jak  si  jejich  projekty  stojí  v současné
době?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 17. 5. 2016

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně
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