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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Literární cestovní ruch na území Česka    

Autor práce: Bc. Tereza Ulrychová  

 

1. Obsah práce  

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

Cíle práce považuji za přiměřené, relevantní a srozumitelně formulované. Obdobně i výzkumné 
otázky. Hypotézy vzhledem k charakteru práce vysloveny nebyly. 

 

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

Teoretická část práce je zpracována velmi kvalitně, autorka pracuje s relevantní domácí a především 
zahraniční literaturou řešící obecné rámce problematiky literárního cestovního ruchu (motivace, 
branding, komodifikace…).   

 

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

Metodika práce je popsána podrobně a srozumitelně.  

 

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

Autorka provedla podrobnou analýzu lokalit s vazbou na možné destinace cestovního ruchu ve 
vazbě na literáty a jejich dílo. Výběr autorů by se mohl zdát diskutabilní, leč zde je dostatečně 
zdůvodněn. Více by mohl být zdůvodněn výběr aktérů, kteří byli zapojeni do nově vytvořeného 
produktu cestovního ruchu. 

 

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.  
Dává odpovědi na výzkumné otázky.  

 

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 spatřuji práci jako velmi zdařilou, grafické prvky vhodně doplňuje text, rozsah 
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práce odpovídá požadavkům. 

 

3. Souhrn 

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

Předložená práce přináší poznatky o poněkud opomíjené formě cestovního ruchu, která však má, jak 
výsledky práce ukazují, na území Česka dostatečný potenciál.  Mohla by tak pozornost vybraného 
segmentu návštěvníků obrátit k méně exponovaným destinacím.  Práce má také výrazně aplikační 
charakter, kdy je jejím výsledkem nový produkt cestovního ruchu, který v době obhajoby práce je již 
uveden do praxe. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Pokud již je k dispozici zpětná vazba na vytvořený produkt, jak jej aktéři hodnotí? 

 

Datum: 22. 5. 2019  

Autor posudku: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.  
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