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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vazby mezi vybranými aktéry cestovního ruchu na území Šumava – západ   

Autor práce: Bc. Eva Kohoutová  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Autorka se v diplomové práci zabývá strukturou spolupráce aktérů v cestovním ruchu ve 

venkovských oblastech (konkrétně v horské oblasti CHKO a NP Šumava), přičemž se dle svých slov 

zaměřuje na „kvalitu a sílu spolupráce“. Autorka si zde klade za cíl „zhodnotit úroveň destinačního 

managementu pomocí analýzy existujících vazeb mezi subjekty cestovního ruchu“. V práci jsou 

kromě tohoto hlavního cíle stanoveny ještě další dílčí cíle a položeny výzkumné otázky. Některé 

jejich formulace však považuji za nepřesné a zavádějící. Tyto nedostatky pravděpodobně pramení i 

z autorčina pojetí teoreticko-metodických východisek, v nichž jednak nejsou některé problémové 

okruhy dostatečně podchyceny a dále je zde patrné, že autorka nemá hlubší znalosti z oblasti  

destinačního managementu – zmínit lze např. zaměňování pojmů destinační management a 

management cestovního ruchu, destinace a destinační společnost, zavádějící otázka o řízení 

cestovního ruchu a dále dokonce i o řízení destinační společnosti; „nejsilnější a nejslabší“ typ 

spolupráce bez dalšího definování, a v neposlední řadě také určité zobecnění při tvrzení, že dochází k 

hodnocení „úrovně destinačního managementu“, neboť autorka hlavně hodnotí (úroveň) spolupráce 

mezi aktéry – z tohoto hlediska mohu konstatovat, že došlo k naplnění cíle.  

 

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

Autorka pracovala se standardním množstvím literatury, nezřídka využila k citaci i diplomové práce 

či příspěvky z tuzemských recenzovaných konferenčních sborníků. V tomto ohledu bych uvítala, 

kdyby pro literární rešerši bylo využito více odborné zahraniční literatury, která by se úžeji 

specializovala na problematiku spolupráce v cestovním ruchu, její struktury a vazby mezi aktéry. 

Těmito aspekty se autorka zabývala spíše jen povrchně a své rešeršní úsilí rozmělnila mezi témata, 

která pro práci nejsou zcela nezbytná (obecné vymezení cestovního ruchu, udržitelný cestovní ruch, 

teorie klastrů). S touto výtkou souvisí i slabší vnitřní myšlenková provázanost textu a již výše 

zmíněná chybná terminologie a nepřesné interpretace převzatých pasáží (např. „destinační 

management spadá do principu 3K“; „pro zjednodušení pochopení spolupráce v destinacích vznikl 

síťový přístup“).  

 

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

Autorka pro realizaci vlastního výzkumu využívá připravený dotazník, který s respondenty (obcemi) 

vyplňovala při osobních rozhovorech. Zde lze ocenit autorčin aktivní přístup, který analytické části 

přináší určitou přidanou hodnotu. K dotazníku vyvstává otázka, týkající se jeho sestavení. Není jasné, 

na základě jaké relevantní literatury otázky vznikly ani jaká metodická východiska autorka pro jeho 
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sestavení použila. Využití síťové analýzy považuji za vhodné, a to zejména kvůli přívětivé názornosti 

prezentovaných výsledků. Autorka využila potenciál síťové analýzy k hlubšímu poznání vazeb po 

vizuální stránce.  

 

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

Součástí analytické části práce je vymezení aktérů působících v cestovním ruchu ve zkoumané 

oblasti, přičemž nejsou brány v úvahu podnikatelské subjekty. Dále dochází k vyhodnocení výsledků 

plynoucích z dotazníkového šetření a jsou zde zpracovaná schémata spolupráce, resp. vazeb mezi 

aktéry. Grafy č. 6 – 9 by si zasloužily větší pozornost při jejich textové interpretaci. Obecně lze však 

výsledky hodnotit jako zdařilé a logicky provázané. 

 

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

V závěru autorka reflektuje stanovené výzkumné otázky a snaží se formulovat vlastní doporučení. 

Bohužel v závěru nedošlo k diskuzi vlastních výsledků v kontextu nastudované odborné literatury či 

obdobných výzkumů v oblasti spolupráce, což může být způsobeno již zmíněnými nedostatky 

v teoretickém ukotvení práce, ale i celkovou šíří dotazníkového šetření, kdy vzhledem k množství 

stanovených problémových okruhů, které se autorka snažila postihnout, není snadná hlubší analýza 

a podrobnější vyhodnocení výsledků. 

 

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.) 

Celkový rozsah práce je přiměřený. Grafické zpracování je na požadované úrovni. Občas se autorka 

nevyvaruje drobných překlepů, gramatických chyb a odchylek od pravidelné větné stavby. Citace 

jsou povětšinou (až na zmíněné dezinterpretace) korektní, avšak lze si povšimnout pasáží, u nichž 

vhodná citace chybí. 

 

3. Souhrn 

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

Práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Z práce je patrný 

autorčin zájem o problematiku i snaha o praktické využití výsledků práce, které také několikrát 

v práci zmiňuje. I přes uvedené výtky mohu vyzdvihnout určitý přínos práce a ocenit autorku za 

snahu  zabývat se uplatněním síťové analýzy.  

 

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



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

Strana 3 (celkem 3) 

 

Otázky k obhajobě 

1. Autorka se v teoretické části zabývá venkovským cestovním ruchem a i o zkoumané oblasti 

hovoří jako o venkovské. Rajonizace cestovního ruchu ČR však tuto oblast vymezuje jako 

horskou krajinu. Může autorka toto své vymezení zdůvodnit a okomentovat rozdílné 

způsoby definice „venkova“ pro účely geografie sídel a pro účely cestovního ruchu? 

2. Autorka na základě odpovědí od zástupců obcí konstatuje, že „vazby mezi obcemi a 

podnikateli neexistují, což přináší komplikace při vytváření a fungování destinačních 

společností“. Toto je však jednostranné tvrzení a autorka by pro komplexní vyhodnocení 

měla znát i stanovisko dalších aktérů (ze soukromého/neziskového sektoru). Proč tedy 

autorka pro zkoumání struktury spolupráce nebrala v úvahu možnost realizace šetření mezi 

širším spektrem aktérů (podnikateli)? 

3. Autorka konstatuje, že „pro dobré fungování destinace jako celku je třeba zapojit 

podnikatele.“ Jak by autorka podnikatele motivovala, aby se zapojili do spolupráce 

s veřejným sektorem? Měla by nějaká konkrétní doporučení? 

 

Datum: 20. 5. 2019  

Autor posudku: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.  

 

Podpis: 


