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zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:
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Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Práce zabývající se organizací turistické dopravy na Šumavě vychází z podrobné znalosti území a osobních poznatků autorky. Cíl práce je jasně a výstižně 

stanoven v úvodu na str. 12. Po prostudování textu práce konstatuji, že cíl byl splněn. Autorka nejprve analzyuje současnou situaci v oblasti turistické 

dopravy na Šumavě a poté navrhuje vhodná řešení. V úvodu pouze postrádám zmínku o nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park 

Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany. Navržená úprava Zelených linek je logicky odůvodněna. Návrh rozšíření parkovacích stání a zavedení 

informačního systému obsazenosti představuje praktické řešení. Problém však mohou představovat povolovací procesy.

1. Kdo by dle Vašeho názoru měl iniciovat vybudování nově navržených parkovacích míst? 2. Jsou nově navržená místa pro parkovací stání v souladu s 

územními plány daných obcí? Územní plány v textové části obsahují rovněž řešení dopravy a parkování. 3. Který z návrhů práce považujete za nejrychleji 

aplikovatelný v praxi? 
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