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Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Předložená práce se zabývá aktuální problematikou venkovského cestovního ruchu se zaměřením 
na vnímání možností agroturistiky ve dvou vybraných krajích Česka a Slovenska. Původní 
představa byla o srovnání podmínek a reality agroturismu v Česku a v Rakousku. Vzhledem 
k neuskutečněnému plánovanému studijnímu pobytu v Rakousku však bylo srovnání posunuto na 
úroveň českou a slovenskou ve dvou vybraných krajích s některými podobnými 
charakteristikami a se specielním zaměřením na chov koní. Cílem práce je ne pouze zhodnotit 
stav situace, ale především odhalit vnímání aktérů, turistů a provozovatelů farem této specifické 
formy cestovního ruchu. 
 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

V obecné části autorka využívá některé dostupné české prameny, rozvíjí diskusi nad  specifiky 
v Česku ve srovnání s některými vybranými zeměmi, vybírá zajímavé skutečnosti, i když práce 
s českou  a hlavně zahraniční literaturou by mohla být ještě propracovanější. 
 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka dle mého názoru pečlivě vysvětluje použité metody. Samozřejmě, že výběr zařízení 
bude vždy zatížen určitou subjektivitou, stejně jako počet dotazovaných subjektů  neumožňuje 
výraznou generalizaci výsledků pro situaci v obou zemích, ukazuje však vnímání hlavních aktérů 
ve specializované formě agroturismu. Oceňuji poměrně slušný vzorek zahraničních turistů i 
využití několika jazykových mutací dotazníku.  
 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část si nejdříve všímá specifik a vývoje na úrovni obou zemí, fenomén druhého 
bydlení a jeho tradice bezesporu hraje v popularitě a možnostech rozvoje venkovské turistiky u 
nás důležitou úlohu, stejně jako zemědělská politika a politika cestovního ruchu. Na úrovni krajů 
je zmíněna nejdříve percepce krajů jako celku, kde především v rámci Ústeckého kraje by 
propagace agroturismu mohla sehrát důležitou úlohu při neustálém budování lepší image kraje 
pro cestovní ruch.  Jednotlivá zjištění z dotazníkových šetření i ze strukturovaných rozhovorů 
jsou podrobně analyzována, srovnávána, citována.  Diskuze výsledků se pak snaží o určitá možná 
zobecnění, někdy zřejmě až příliš popisná. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce zdůrazňují podobnosti ve vnímání obou regionů, jsou navrženy i široké další 
možnosti výzkumu, poněkud opomenut je návrat k obecnějším teoretickým tezím, které jsou 
v úvodních kapitolách diskutovány. 
 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: velmi dobrá 

Stylistická úroveň: dobrá 

Citační úroveň:  velmi dobrá 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Stylistika práce se výrazně ve finále vylepšila, i když přetrvávají některé neobratnosti či překlepy 
(např. již v Obsahu nadpis kap. 5). Oceňuji rozsah grafických prvků, které ilustrují, někdy ještě 
stále hodně popisný text. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autorka pravidelně práci konzultovala, úprava tématu a cílů práce zhruba před rokem nebyla jistě 
snadnou výzvou, musím ocenit i finální elán a výrazné vylepšení formální a stylistické úrovně 
práce oproti ještě nedávným týdnům. Při obhajobě práce, kterou doporučuji, očekávám diskusi 
nad provázaností teoretické a empirické části práce, neboť, jak již zmíněno, v závěrech se toto 
příliš neprojevuje. 
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