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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Název práce:  Cestovní ruch na Šumavě     
Autor práce:   Bc. Lenka Trojáková  

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce má definovaný jeden hlavní cíl a uvedeny dva dílčí cíle, které ho mají podpořit. Hlavní cíl 

ovšem není definován jako výzkumné téma. Bylo by vhodnější specifikovat lépe hlavní cíl a 

konkretizovat název práce v souladu s provedeným výzkumem, tedy zaměřit práci na vztah 

návštěvnosti a nabídky správy NP Šumava (dále NPŠ) pro cestovní ruch (v souladu s praktickou částí). 

Problematiku cestovního ruchu jinak nelze jen zúžit pouze na nabídku NPŠ, byť je správa parku jistě 

důležitým aktérem managementu cestovního ruchu, ovšem s vícerozměrným vlivem, jak nakonec i 

vyplývá z funkce Národního parku. Vymezení výzkumného tématu a cílenější rozbor by bylo užitečné 

podložit výzkumnými otázkami nebo hypotézami.  

 

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

Teoretická část práce je zaměřena na cestovní ruchu, jeho regionalizaci, a také na územní ochranu 

přírody a krajiny. Kapitola 3 „Rozbor literatury a zdrojů“ je jen komentovaným výčtem některých 

prací. Kapitola 4 „Rozbor problematiky“ obsahuje podrobnější rozbor ovšem poměrně málo zacílený 

na jádro vztahu mezi ochranou přírody a cestovním ruchem. Podkapitoly jsou buď věnovány jen 

cestovnímu ruchu nebo přehledu nástrojů ochrany přírody, bez kritického pohledu na vyplývající 

omezení cestovního ruchu nebo na podrobnější přehled postavení zmiňovaných institucí (např. 

geoparků nebo národních parků) v cestovním ruchu. Chybí rozbor výzkumů návštěvnosti 

v případových studiích na Šumavě (Kušová, Těšitel, Bartoš a další) nebo v jiných územích doma i 

v zahraničí. V diskusi diplomové práce proto nemá autorka s čím vlastní výsledky srovnávat. 

 

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

Metodika výzkumu je založena na prezentaci dat NPŠ o návštěvnosti a na vlastním šetření vztahu 

respondentů k nabídce NPŠ. Domnívám se, že takto koncipovaný výzkum je smysluplný, ale bylo by 

možné ho lépe zaměřit (např. formulovat otázky), pokud by byl proveden rozbor jiných studií 

obdobného tématu. 

 

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

V analytické části jsou ve formě grafů prezentovány a komentovány zjištěné výsledky. Výsledky 

mohou přispět ke zlepšení práce NPŠ v koordinaci návštěvnosti. K hlubšímu vyhodnocení výsledků a 

jejich diskusi by bylo třeba využít rozboru cílů managementu NPŠ, cílů destinačního managementu a 

cílů koncepce rozvoje cestovního ruchu v daném regionu (včetně přeshraniční oblasti). 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce vycházejí z praktické části, zaměřené na nabídku NPŠ a její vnímání, resp. využívání ze 

strany potenciálních účastníků cestovního ruchu. Širší kontext otázek vztahu institucí velkoplošné 

ochrany přírody a krajiny k vytváření destinačního managementu (například po vzoru německých a 

rakouských Naturparků) není diskutován. Postrádám v prakticky zaměřené práci také výstupy jako 

doporučení pro správu NPŠ nebo pro další subjekty destinačního managementu. 

 

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.) 

Formální úroveň práce snižuje kvalita grafických výstupů ve formě obrázků („mapek“) přebíraných 

z webových stránek. Stejně tak jsou přílohy práce jen přehledem grafiky a informací přebraných 

z webových stránek. Citace internetových zdrojů v seznamu literatury by měly obsahovat další údaje 

o názvu zdrojů, resp. je nezaměňovat s prvkem primární odpovědnosti díla. 

 

3. Souhrn 

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

Předložená práce má slabou teoretickou část, nejasně zaměřenou na jádro řešené problematiky. 

Vlastní výzkum v terénu přináší některé nová poznatky o vztahu návštěvnosti k nabídce NPŠ v rámci 

cestovního ruchu. Hlubší zpracování tématu by vyžadovalo odpovídající rozbor jasněji zacílené 

problematiky, vycházející z výzkumně orientovaného hlavního cíle a podloženého výzkumnými 

otázkami (nebo hypotézami). Přes uvedené nedostatky považuji vlastní výsledky jako částečně 

zajímavé pro management cestovního ruchu.  

 

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

Otázky k obhajobě 

Jakou zásluhu na „kladné image“ (s. 11) pro cestovní ruch má činnost NPŠ? Již velmi dlouho probíhá 

mimo jiné mediální diskuse NPŠ versus rozvoj obcí, což nepodporuje kladnou roli NPŠ v očích 

veřejnosti.  

Kdo je ve skutečnosti hlavním aktérem destinačního managementu cestovního ruchu na Šumavě a 

kdo by jím měl podle Vás být? 

Srovnejte Vaše vlastní výsledky šetření s jinými studiemi prováděnými na Šumavě nebo v jiných 

typologicky podobných územích u nás a ve světě. 
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