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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Cíle práce považuji za přiměřené, geografického charakteru, relevantní z hlediska problematiky 
cestovního ruchu i v kontextu zvoleného zkoumaného území.   

 

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

Diskuse literatury je zaměřena jak na zahraniční, tak především na domácí literaturu řešící 
problematiku venkovského cestovního ruchu a spolupráce obcí. Místy se však autorka nevyvarovala 
nepřesností v použití některých pojmů např. destinační management, management cestovního 
ruchu.   

 

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

Metodika práce je popsána podrobně a srozumitelně.  Využití dotazníku napomohlo zisku relačních 
dat, která umožnila vizualizace zjištěných vztahů ve zkoumaném území. Lze ocenit nasazení, se 
kterým autorka pracovala v terénu. 

 

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

V této části lze považovat za slabinu vynechání podnikatelských subjektů při vlastním výzkumu. 
Zjištěné výsledky mají tak jistý omezující charakter. Přesto zachycují a existující vazby dalších aktérů 
v území, a na jejich základě je možné hodnotit současnou situaci a formulovat doporučení. 

 

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

Závěr práce rekapituluje zjištěné výsledky vzhledem ke stanoveným cílům, které byly naplněny.   

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Z formálního hlediska spatřuji práci jako vcelku zdařilou, ač se autorka nevyvarovala v některých 
případech krkolomných formulací. Práce je přiměřeného rozsahu. 

 

3. Souhrn 

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

Předložená práce přináší nové poznatky, které mohou být uplatněny v praxi. Mohou posloužit 
aktérům ve zkoumaném území k dalšímu rozvoji spolupráce.  Kladně hodnotím autorčino pracovní 
nasazení, především v souvislosti s výzkumem v terénu.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 
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