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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Cíl předložené práce je relevantní a má geografický charakter, výzkumné otázky nejsou explicitně 

stanoveny. 

 

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

Práci s literaturou považuji za nejslabší část práce, kdy autorka sice prokazuje znalost relevantní 

literatury související s cestovním ruchem v kontextu ochrany přírody, ale postrádám kritičtější 

přístup ke zdrojům a za chybu považuji absenci literatury řešící danou problematiku v zahraničí.  

 

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

Metody pro získání potřebných dat a dalších informací byly zvoleny vhodně. 

 

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

Výsledky vlastního šetření jsou představeny strukturovaně, mohou mít praktické využití pro správu 

NP. Postrádám však diskusi s teoretickými koncepty či s podobným šetřením v obdobných lokalitách.  

 

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

Autorce se podařil vytyčený cíl práce splnit. Výsledky nejsou však příliš zasazeny do širšího kontextu 

obecné problematiky ochrany přírody a cestovního ruchu.  

 

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 lze konstatovat, že se autorka nevyvarovala některých překlepů a chyb (str. 

32, 35, 48…), u obrázku 1 je chybně citace autorů, obr. 12 je špatně čitelný. 
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3. Souhrn 

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

části aj.) 

Jako školitelku mě mrzí minimální komunikace mezi autorkou a mnou, čím se nepodařilo zamezit 

některým z jmenovaných nedostatkům. Přesto se domnívám, že autorka odvedla záslužnou práci při 

sběru dat a relevantních informací, které mohou být pro management NP velmi užitečné. Za 

nejslabší považuji teoretickou část práce, přesto se domnívám, že předložený text splňuje požadavky 

na tento typ kvalifikační práce,  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1.V práci není zmíněno doporučení pro správu NP, které může plynout z výsledků Vašeho šetření? Je 

nějaké? 

2. Jaký název práce by lépe vystihoval její obsah?  

 

Datum: 2. 9. 2019  

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

 

Podpis:  


