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Posudek: 

 Předložená magisterská práce se zabývá cestovním ruchem v lokalitě Dolní Morava, 

přičemž danou destinaci zasazuje do širšího kontextu turistické oblasti Králický Sněžník. 

Konkrétním zaměřením práce je analýza udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu na Dolní 

Moravě. Dalším záměrem je upozornit na potenciální negativní aspekty, kterými cestovní ruch 

působí na vybranou lokalitu. Celkem práce sestává z 97 stran, z toho je 69 stran textu včetně 

obrázků a grafů,  5 stran seznam literatury a 23 stran tvoří přílohy, především výtahy 

z rozhovorů a celkové výsledky dotazníkového šetření. 

 Práce se vyznačuje logickou strukturou a autorka vhodně přechází od teoretických 

základů k samotné výzkumné části. Téměř v celé práci je zřetelná souvislá tematická linie a 

působí kompaktně a konzistentně. Teoretická část analyzuje tematické oblasti mající přímou 

afinitu k meritu práce, přičemž výběr i hloubka těchto oblastí je adekvátní magisterské práci. 

Zjištěné poznatky dokládá autorka v teoretické části vhodnými odkazy či citacemi. Možná až 

příliš často je citována autorka Pásková, bylo by vhodno najít i protiváhu k této, byť určitě 

stěžejní autorce. Objem použité literatury je k tomu dostačující. Za nedostatek lze rovněž 

skutečnost, že celý úvod, byť je dosti odborný, je napsán bez jediného odkazu. Např. fakt, že 

efekt turistické pasti vznikl v 70. letech 20. století a že v téže době začaly být utvářeny principy 

udržitelného rozvoje, autorka zcela jistě našla v odborných pramenech.  

Zaměření  práce je společensky i environmentálně vysoce aktuální a potřebné. 

Problematika turistického ruchu a jeho vlivu na životní prostředí i společnost je v současnosti 

jedním z klíčových společenských úkolů. Zejména v České republice došlo v posledních 

několika letech k výraznému nárůstu prakticky všech oblastí cestovního ruchu, s čímž jsou 

samozřejmě spojeny i vyšší nároky a zátěže jak na životní prostředí, tak i na společnost 

v konkrétních lokalitách. 

 Výzkumná část je pak zaměřena jednak na charakteristiku lokality z hlediska cestovního 

ruchu, dále pak na zpracování vlastního výzkumu a aplikaci teoretických konceptů na 

problematiku cestovního ruchu v Dolní Moravě. Diskuse je zpracována jako samostatný oddíl, 

což je v případě práce tohoto charakteru vhodné. 

 Metodologie práce kombinuje kvalitativní přístup s kvantitativním, což je jednoznačně 

kladem. Celkem si autorka stanovila celkem 1 hlavní cíl a 6 úkolů. Cíl mohl být formulován 

vhodněji – místo „upozornit na negativní vlivy“ by bylo vhodnější použít „zjistit/detekovat atp. 

negativní vlivy“. Použitou formulací autorka předjímá skutečnost. V případě, že autorka 

předpokládá nějaké (případně konkrétní) negativní vlivy, nechť si stanoví hypotézu. Dále je 



otázkou, zda lze odbornou prací splnit cíl, kterým je „upozornit“. Textem na něco upozorním, 

když si to někdo přečte. To však již autorka neovlivní, může v to pouze doufat. Úkoly jsou 

reálné a většinou vhodně formulovány. V případě úkolu č. 6 by bylo vhodnější namísto 

„charakterizování“ použít termín „zjištění“. Navíc v přítomnosti (= v aktuálním času) nelze 

danou fázi jednoznačně určit, k čemuž autorka také nakonec došla. Úkol číslo 1. je pak 

nadbytečný, ten je automaticky prerekvizitou jakékoliv výzkumné práce. 

Za méně šťastné považuji také zdůvodnění výběru techniky semistrukturovaného 

rozhovoru, kdy autorka uvádí, že si tuto techniku vybrala proto, že věděla, že velmi dobře 

funguje, protože ji už jednou použila. Takto rozhodně nelze reliabilitu ani validitu popsat. 

Výzkumný soubor (v rámci dotazníkového šetření) je na spodní hranici použitelnosti. 

Návratnost dotazníkového šetření je podle autorky 12,8 %, přičemž bylo získáno celkem 40 

dotazníků. Podle výše uvedeného by tedy měl výzkumný soubor čítat 313 osob. Přitom autorka 

uvádí, že 313 osob je základním souborem a že výzkumný vzorek byl získán náhodným 

výběrem. Minimálně jedno z tvrzení stan souboru je tedy nepravdivé. 

 Seznam zdrojů je adekvátní kvalifikační práci, a to jak objemem, tak svou strukturou i 

charakterem použité literatury. Práce nevykazuje v prostředí Turnitin kromě jedné položky 

vyšší než 2% podobnost s jinými zdroji. Celkem 8% podobnosti dosahuje položka, která 

obsahuje především citace a odkazy na odbornou literaturu. 

 Práce je psána velice čtivě, a na první pohled i na vysoké jazykové úrovni. I přesto lze 

nalézt několik gramatických jevů, které činí autorce problémy. Zejména se jedná o práci 

s pomlčkou, dále pak shodu podmětu s přísudkem („Defertovi funkce – např. na str. 45 či 49) 

či skloňování (na kolách/na kolech – str. 59).  Na stránce 25 je celá věta uvedena v závorce. 

Není vhodné začínat větu číslicí. Nicméně, i přes výše uvedené však lze z jazykové roviny 

hodnotit kladně. 

Z odborného hlediska je práce na vysoké úrovni a vlastní zjištění vhodně porovnává se 

závěry jiných autorů. Závěr pak vhodně shrnuje zjištění získané v rámci celé magisterské práce. 

Jak již bylo výše uvedeno, fázi životního cyklu turistické destinace nelze v přítomném okamžiku 

přesně určit. Zcela určitě však nedoporučuji v odborné práci použít poslední dvě věty 

z kapitoly č. 9.2 – předposlední věta je hypotéza, kterou se však práce již dále nezabývá, 

odůvodnění uvedené v poslední větě z ní jednak dělá spekulaci a za druhé tato věta říká, že 

vědecký přístup k dané problematice vlastně není třeba. Jakkoliv z praktického hlediska 

s autorkou souhlasím, tak také vnímám, že touto větou zbytečně shazuje přínos své práce. 

Autorka nicméně prokázala, že je schopna zpracovat výzkum hloubkou, tématem i 

strukturou odpovídající magisterské práci, stanovené cíle a úkoly splnila. Práce jako taková má 

určitě parametry být užitečným materiálem pro využití v praxi a bylo by vhodné, aby se jí 

činitelé určující rozvoj turistického ruchu nejen v dané lokalitě dále zabývali. Praktický přínos 

práce vnímám jako zřejmý a velmi důležitý. Z výzkumného hlediska a požadavků kladených na 

kvalifikační práci je škoda výše uvedených, především  metodologických nedostatků, které její 

hodnotu zbytečně snižují. 

 



Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak byl vybrán výzkumný soubor? 

Čím si vysvětlujete problematickou návratnost dotazníkového šetření? 

Proč měl Němeček (2012) více kladných odpovědí, resp. obyvatelé Bedřichova jsou 

turistům a rozvoji cestovního ruchu nakloněni pozitivněji než obyvatelé Dolní 

Moravy? 

  

 

V Praze 7. 1. 2020       PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. 


