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autorka Bc. Lenka Kučerová 

Práce se věnuje tématu, jež se dnes váže k celosvětovým problémům poškozováním životního 

prostředí činností lidské populace. Zabývá se těmito otázkami na příkladu sportovního cestovního 

ruchu v konkrétní lokalitě Pardubického kraje.  Diplomantka vyjádřila zájem o zpracování tématu 

vzhledem ke svým dosavadním praktickým i výzkumným zkušenostem a vzhledem k tomu, že 

sportovní turismus spadá do sféry výukové a výzkumné činnosti pracoviště vedoucí práce. 

Struktura předloženého textu plně odpovídá požadavkům kladeným na výzkumnou práci empirického 

typu. Jednotlivé kapitoly (celkem 10) se věnují postupně vymezení problému, teoretickým 

východiskům, metodologii atd. Zde je třeba vyzdvihnout kapitolu Teoretická východiska (s.11 – s. 31), 

kde diplomantka velmi zdařile analyzuje možné přístupy k řešení problematiky udržitelnosti 

cestovního ruchu v destinaci za použití českých a zahraničních pramenů. Nicméně staví velmi často 

na pracích Palatkové a Páskové. I přes jejich vysokou odbornost bylo vhodné doplnit tuto část i o 

výzkumné poznatky pracovníků např. Přírodovědecké fakulty UK, kteří se tématem též intenzivně 

řadu let zabývají. Tato poznámka však nesnižuje v žádném případě přínos dané kapitoly. Zde je 

zapotřebí vyzdvihnout ještě jeden fakt a to, že diplomantka zde prokázala schopnost kritického 

nahlížení problematiky a schopnost syntézy a logicky strukturovaného uspořádání nastudovaných 

poznatků.  

Cíl a úkoly práce jsou vymezeny adekvátně, vyjma prvního úkolu, který byl proveden v části 

teoretické a nelze jej chápat jako krok vlastního výzkumu (tato chyba často se ve studentských 

pracích vyskytuje; zřejmě je způsobena nesprávným pochopením příslušné metodologické literatury). 

U polostrukturovaných rozhovorů není jasné, o jaké pracoviště respondentů se jednalo (na úrovni 

obecní či krajské či jiné; čili jaký měli vztah k řešené destinaci?). K dotazníkovému šetření je nutno 

poznamenat, že se nejednalo o výběrový soubor (muselo by se např. „tahat z klobouku“ anebo si 

určit nějaké stratifikační kritérium pro výběr domácností, které navštívila a kde jí odpověděli), ale 

spíše o anketní dotazování. S problémem reprezentativnosti souboru se společenské vědy potýkají 

velmi často a to i přes bohaté možnosti elektronického dotazování, což sama diplomantka zakusila. 

Nutno ocenit realizaci dotazování přímo v terénu. 

Výsledkové část je vysoce informativní. Navíc také ukazuje, že dané tématice je zapotřebí se věnovat 

a to nejen v rovině výzkumu, ale v každodenní praxi obcí, které si zvolily jako možnou cestu svého 

rozvoje zaměření na cestovní ruch, přičemž SCT má svá specifika. Co se týče přepisu rozhovorů a poté 

jejich prezentace a analýzy ve výsledkové části (mnohé části ve stejném znění jako v příloze), bylo by 

zajímavé odpovědi pracovníků interpretovat ve vztahu k výsledků činnosti jejich pracovišť, což ale 

nespadalo do dílčích cílů/úkolů práce. 

Výsledky jsou podpořené řadou grafů (někdy prezentovaných duplicitně -v hlavním texu a současně 

v přílohách). Na diskuzi je nutné ocenit, že studentka zdařile vztáhla získané výsledky k teoretickým 

východiskům, což nebývá v DP příliš obvyklé. Dovolím si poznámku k chřástalovi – jednoznačně určit 

důvody, proč přesídlil, je asi obtížné a v dané lokalitě se situace vyřešila v pozitivním smyslu, což 

v jiných případech asi takto nenastává.  



V práci se vyskytují asi 3 překlepy či gramatické nesprávnosti např. na s. 5 - vnímání rezidentů – spíš 

„názory rezidentů“ na CR. V grafickém znázornění je zapotřebí užívat stále tytéž barvy pro konkrétní 

ukazatel. 

 

Celkové hodnocení 

Práce podala nejen zajímavý pohled na problematiku, s níž se dnes setkává mnoho destinací CR, ale 

také může sloužit jako příklad či výzva, jak je zapotřebí k rozvojovým aktivitám území přistupovat 

(stavět na dosavadních poznatcích, předvídat, brát v úvahu názory rezidentů a zejména rozvíjet CR 

s ohledem na udržitelnost v obecné rovině i ve vztahu k CR). Strukturované nahlížení problémů a 

kvalitní vyjadřovací schopnosti diplomantky taktéž přispěly ke kvalitě předložené práci. 

Navrhuji proto hodnocení „výborně“. 

 

 

V Praze dne 8. ledna 2020     doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. 

      UK FTVS KIN  

Otázky k obhajobě: 

1) Ti, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, reprezentovali určitou část stálých obyvatel obce. Kde 

vidíte důvod, proč se do šetření nezapojili další občané a jaké byste popř. předpokládala jejich 

odpovědi? Mají v obci přehled o tom, kolik rezidentů je pracovně zapojeno do CR? A kolik lidí např. 

dojíždí do obce za prací (sezónní pracovníci?). Platí podnikatelé v CR v dané destinaci daně z 

podnikání příslušnému FÚ, a ví se, zda tyto zdroje mohou jít ve prospěch obce? 

2) Rozhovory naznačily problémovost povolení stezky v korunách stromů. Jaký tedy je postoj CHKO 

Jeseníky k tomuto projektu?  Zřejmě asi nedochází ke koordinaci a souladu zúčastněných subjektů. 

Jaký je Váš názor podpořený výzkumem získanými či dalšími poznatky? 


