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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Percepce agroturismu ve vybraných krajích Česka a Slovenska   

  

Autor práce: Bc. Jitka Rychnová 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Hodnocená diplomová práce se zabývá agroturistikou v Česku a na Slovensku. V práci je stanovený 

poměrně široký cíl, který částečně konkretizují položené výzkumné otázky.  Velmi zajímavá je 

výzkumná otázka řešící motivaci turistů při výběru agroturismu jako formy trávení volného času. 

 

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

Zaměření teoretické části je pojato velmi obecně. Výhrady mám ke strukturaci podkapitol. Vhodné 

by bylo vyčlenit samostatnou podkapitolu věnující se agroturistice. V podkapitole zabývající se 

cestovním ruchem a agroturismem využívá autorka vhodnou literaturu. Větší pozornost mohla být 

věnována literatuře hodnotící agroturistiku jako součást diverzifikačních aktivit zemědělců. Celkově 

v teoretické části postrádám větší kritické zhodnocení literatury a specifikaci mezer ve výzkumu a 

současném poznání, na které má práce reagovat. 

 

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

V empirické části autorka využívá kvantitativní i kvalitativní metody. U kvantitativního výzkumu 

oceňuji realizaci dotazníkového šetření, které přináší zajímavé poznatky. Kladně hodnotím sběr dat 

také u zahraničních turistů, který byl umožněn vytvořením několika jazykových verzí dotazníku. 

Kvalitativní výzkum formou strukturovaných rozhovorů považuji spíše za doplňkový k realizovanému 

dotazníkovému šetření. Řízené rozhovory byly realizovány pouze s majiteli agroturistických zařízení, 

kde probíhal kvantitativní výzkum. Při počtu šesti realizovaných rozhovorů pravděpodobně nedošlo 

k teoretické saturaci. Při vyhodnocení kvalitativních dat nebyla provedena jejich anonymizace, což je 

standardním postupem prezentace kvalitativních dat. 

 

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

V analytické části práce je nejdříve provedeno zhodnocení cestovního ruchu a agroturismu v Česku a 

na Slovensku. Přehled agroturistických zařízení v Česku a na Slovensku mohl být proveden formou 

kartodiagramu místo převzatých map (obr. 8 a 9). Zároveň mohlo být přistoupeno k porovnání 

agroturistiky v hodnocených krajích s dalšími kraji Česka a Slovenska na základě dat zemědělské 

statistiky. Podkapitola 4.3 Faktory specifického vývoje agroturismu v Česku a na Slovensku 

charakterizuje zemědělství v Česku a na Slovensku a fenomén druhého bydlení zejména na základě 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 2 (celkem 3) 

dostupné literatury a spíše by tato část patřila do teoretického rámce. Výsledky vlastního výzkumu 

jsou popsány v kapitole 5. Dotazníkové šetření je vyhodnoceno především formou koláčových grafů. 

V grafech chybí pojmenování krajů a není tak možné na první pohled rozlišit oba kraje. Výsledky 

dotazníkového šetření přinášejí zajímavé poznatky o turistech navštěvujících agroturistické zařízení. 

Zajímavé je například vysoké zastoupení návštěvníků agroturistických zařízení pocházejících 

z hodnoceného kraje, což odpovídá výsledku, že více jak 60 % respondentů uvedlo vzdálenost jako 

faktor při výběru agroturistického pobytu. Kvalitativní výzkum je vyhodnocen v kapitole 5.3. V této 

části je zajímavé vyhodnocení významu dotací pro podniky s agroturistikou. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěrečné části práce autorka diskutuje zjištěné poznatky a odpovídá na položené výzkumné 

otázky. V závěrech práce bych očekával větší provázanost s teoretickou částí práce. Oceňuji 

nastínění možností dalšího výzkumu.   

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Z formálního hlediska je práce zpracována velmi dobře. V práci s citacemi spatřuji nepřesnosti. 

V seznamu literatury chybí citace Blažek (2008). V přímé citaci na straně 48 je u knihy Bičíka a 

Jančáka (2005) uvedena citace na straně 103. Na této straně jsou v knize pouze obrázkové přílohy.  

 

3. Souhrn 

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

Hodnocená diplomová práce přinesla zajímavé poznatky o percepci turistů využívajících 

agroturistická zařízení. Oceňuji porovnání agroturistiky v Ústeckém a Košickém kraji na základě 

primárních dat. Největší slabinou hodnocené práce je omezená provázanost teoretické a empirické 

části práce. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jaký je význam agroturistiky v Ústeckém a Košickém kraji v porovnání s ostatními kraji?  

Jak lze interpretovat vysoké zastoupení turistů z daného kraje? Jaký vliv na tomto zastoupení může 

mít zaměření agroturistických zařízení na chov koní?  
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