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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Inovace v cestovním ruchu na příkladu využití dědictví města Cheb   

Autor práce: Lenka Životová   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Hlavní cíle práce lze shrnout jako komparaci aspektů cestovního ruchu v Chebu a Hofu a následné 
navržení možných inovací pro toto odvětví v západočeském městě. Dílčí cíle a výzkumné otázky 
považuji s ohledem na téma práce i limity této akademické formy za definované adekvátně a logicky, 
jen u nich dochází ke zbytečnému zdvojení. Motivace autorky a relevance výzkumu jsou v úvodu 
náležitě zdůvodněny. 

 

Práce s literaturou 

Tento bod je bohužel největší slabinou práce. Teoretická část se víceméně omezuje na definici 
pojmů, z nichž některé by navíc měly spadat již spíše do metodiky (např. část o rozhovorech nijak 
nesouvisí s tématem práce). Postrádám především jasné teoretické zarámování tématu a diskuzi pro 
práci platných konceptů, které by autorce pomohly dosáhnout stanovených cílů a podpořily její 
argumenty a návrhy. Inovace v CR, které jsou obsaženy i v názvu práce, jsou nastíněny jen velmi 
stručně. Stejně tak chybí srovnání s podobnými výzkumy ze světa i domácího prostředí, které mohly 
být pro práci platnou inspirací. Čerpáno je z pouhých dvou zahraničních článků, přičemž jen jeden 
z nich vyšel v časopise s IF – ty by přitom měly být v akademické práci klíčovým zdrojem. Rozsah 
využité odborné literatury je celkově malý, což se na kvalitě zpracování teoretické části odráží.  

 

Metodika práce 

Práce využívá poměrně pestrou paletu metod, od analýzy sekundárních statistických dat 
a dokumentů, přes dotazníkové šetření, až po (vzhledem k počtu dvou spíše doplňkové) expertní 
rozhovory. S ohledem na stanovené cíle se tento postup jeví jako adekvátní a jednotlivé metody se 
vzájemně doplňují. Co oceňuji, je odvaha autorky pustit se do přeshraničního srovnání, které s sebou 
v tomto případě nese nutnost zpracování materiálů pro výzkum dvojjazyčně.  

 

Analytická část práce 

V analytické části je podle mého názoru až příliš prostoru věnováno historii obou zkoumaných sídel 
a relativně strohému popisu památek a kulturních akcí. Charakteristiky obou měst včetně části 
o jejich rozpočtech by bylo lepší zahrnout do jedné stručnější komparativní kapitoly, čemuž je 
nejblíže v pořadí šestá s přehlednými tabulkami. Za největší přínosy empirie naopak považuji 
dotazníkové šetření a rozhovory, a snahu o jejich interpretaci v kontextu stanovených cílů – právě 
tomu ovšem měl být věnován výrazně větší prostor na úkor výše uvedeného. Dále vítám srovnání se 
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starším dotazníkovým šetřením na podobné téma (Zýková 2015), část o jeho výsledcích ale měla být 
obsažena v rešerši literatury, nikoliv v empirii.  Plusem práce je také deklarovaná snaha autorky přijít 
s vlastními inovacemi na základě výzkumu, což skutečně na konci empirické části práce činí ve formě 
souboru návrhů. Škoda ovšem je, že nejsou více akcentovány současné trendy, pro něž by bylo 
možné hledat inspiraci právě například v nevyužité zahraniční literatuře. 

 

Závěry práce 

V závěru jsou přehledně zopakovány dílčí cíle práce a k nim jsou uvedeny nejdůležitější poznatky 
vyplývající z empirie. Výzkumné otázky lze víceméně označit za zodpovězené. Autorka vhodně 
reflektuje některé limity výzkumu a nastiňuje i jeho možné pokračování.  

 

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 

Úroveň práce bohužel sráží velká četnost překlepů. Citační norma běžně používaná na geografii PřF 
UK není dodržována přesně. S odkazy v textu je jinak ale pracováno poměrně citlivě. Po stylistické 
stránce v práci žádný problém nespatřuji. V práci použité grafické prvky jsou na přijatelné úrovni, 
více jich ale mohlo být v samotném textu. Vlastní fotografie pěkně dokreslují kontext práce. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

V celkovém pohledu práce působí rozporuplným dojmem. Jak bylo zmíněno, největší problém 
spatřuji v absenci teorie. Jednotlivé části textu spolu příliš nekomunikují a po formální stránce není 
práce ideální. Ačkoliv věřím, že její zpracování stálo mnoho úsilí, potenciál tématu byl naplněn jen 
částečně. Na druhou stranu, autorka prokázala schopnost provedení samostatného výzkumu 
i analytické myšlení. Pozitivní je pak snaha o aplikační přesah celého výzkumu, který není pro 
geografické bakalářské práce zcela běžný.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1) Na s. 29 uvádíte, že „ze sesbíraných dotazníků bylo 48 % návštěvníků a 52 % turistů.“ Můžete 
prosím vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy? 

2) V teoretické části práce píšete o důrazu na autentičnost v současném CR a také o stále častějším 
využití moderních technologií. Napadá Vás, co by město Cheb mohlo nabídnout v tomto ohledu? 
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3) Cestovní ruch po celém světě v současné době silně zasáhla pandemie COVID-19. Jak velký zásah 
je to podle Vás pro město Cheb (např. ve srovnání s blízkým „lázeňským trojúhelníkem“)?  

 

Datum: 19. 8. 2020  

Autor posudku: Mgr. Adam Klsák  
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