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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Nabídka cestovního ruchu v Národním parku Šumava s ohledem na 

udržitelnost chráněného území    

Autor práce: Bc. Lenka Lišková  

 

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Hlavním deklarovaným cílem diplomové práce je zjistit, jaké atraktivity cestovního ruchu jsou 

v současné době nabízené v NPŠ, s ohledem na udržitelnost a současné trendy. Vymezení cíle je 

relativně obecné, „atraktivit“ může být celá řada od přírodních fenoménů až např. po nabídky 

minipivovarů nebo půjčovny elektromobilů. Autorka ve vlastní práci toto vymezení konkretizuje 

výčtem vybraných atraktivit vesměs nabízených nebo regulovaných institucí NPŠ. Dílčí cíle jsou 

zaměřeny na výzkum „oblíbenosti“ nabídek návštěvníkům, přičemž formulace cílů je zaměřena spíše 

na metody, než na vymezení výzkumného cíle. S hypotézami autorka nepracuje. Jak dokládá i široký 

přehled citací z výzkumů návštěvnosti z jiných NP, bylo by přitom možné cíle či hypotézy specifikovat 

konkrétněji, také ve vazbě na potřeby managementu NPŠ. Téma práce má geografický charakter, 

ovšem metody výzkumu orientované na prostorové vazby jsou použity spíše okrajově. 

 

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

V diplomové práci je předložen obsáhlý rozbor věnovaný cestovnímu ruchu, udržitelnému rozvoji, 

regionalizaci cestovního ruchu a územní ochraně ve vztahu k cestovnímu ruchu. Většinou jsou 

citovány základní obecné zdroje, které poskytují vymezení tématu a terminologie, méně jsou 

v rozboru diskutovány výzkumné studie, které řeší otázky blízké cílům práce. Přestože je tedy rozbor 

rozsáhlý svojí šíří, nemíří často k otázkám řešeným vlastním výzkumem na území NPŠ. Mezi 

jednotlivými kapitolami práce by mohla být jasnější provázanost. Obsáhlá je také kapitola 4.3.9 

Národní parky v ČR a na Slovensku, kde je citována řada dat z výzkumů návštěvnosti. Postrádám 

ovšem vlastní závěry z rozboru, které by byly východiskem praktické části.  

 

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

Metodika práce je založena na vlastním monitoringu atraktivit, dotazníkovém šetření návštěvníků, 

na rozhovorech s pracovníky NPŠ a dotazování lidí z managementu dalších NP. Vzhledem ke 

stanoveným cílům jsou metody přiměřené. Zjišťování informací od managementu NPŠ ovšem 

nemůže patrně přinést nové poznatky pro správu NPŠ, pokud nejsou data analyticky zpracována, 

pouze vizualizována a komentována. Metodicky nejvýznamnější je proto vlastní dotazníkové šetření, 

s vypovídající hodnotou dle počtu respondentů (n = 200). 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky v podrobném záběru popisují jednotlivé vybrané atraktivity NPŠ, popis je doplněn poznatky 

z vlastní návštěvy a daty poskytnutými NPŠ. Mezi výsledky práce je řazena charakteristika NPŠ, což 

vzhledem ke stručnosti a obsahu nelze považovat za výsledek výzkumu. Dále jsou prezentovány 

převzaté výsledky z přeshraničního monitoringu obou sousedících NP. Výsledky jsou dále převážně 

prezentací získaných dat NPŠ. Významnějším výsledkem je srovnání průvodcovských služeb na 

Šumavě a v jiných NP, které autorka oslovila. Za vlastní výsledky výzkumu je možné především 

považovat zjištění z dotazníkového šetření.  

 

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

Diskuse výsledků je orientována na možné alternativy regulace návštěvnosti, což je relevantní 

tématu práce. Diskuse vychází více z rozhovorů, než získaných dat výzkumem. Autorka prokazuje 

znalost problematiky managementu cestovního ruchu v NP. Diskuse ovšem přímo nevychází 

z odkazů na literaturu nebo na objektivní výsledky analýzy dat (vlastní nebo v jiných studiích). 

 

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.) 

Práci by prospěla generalizace převzatých poznatků z různých zdrojů, citovaných sice korektně, ale 

často doslovně. Práce je zbytečně dlouhá v některých obecných částech na úkor prezentací vlastního 

výzkumu. Grafické přílohy jsou většinou převzaté ilustrační mapky nebo vlastní fotografie. Formální 

nedostatky vykazuje seznam literatury (překlepy ve jméně autora, abecední řazení). Abstrakt práce 

by bylo vhodné také zaměřit na zjištěné poznatky. 

 

3. Souhrn 

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

Autorka prokázala zaujetí pro téma, kterého se zhostila podrobným studiem dostupných informací a 

vlastním monitoringem. Z rozboru však přímo nevychází diskuse výběru metod ani výsledků práce. 

Prospěšnější by bylo se více soustředit na vlastní šetření a jeho vazby k problematice managementu 

NPŠ v kontextu studií z jiných chráněných území. Tyto studie jsou sice citovány, ale pro diskusi 

zůstávají bohužel nevyužity. Přínos práce ve výzkumné rovině je tedy omezený, ale přesto některé 

nové skutečnosti směrem k praxi práce ukazuje. 

 

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

 

1. Srovnejte výsledky šetření návštěvnosti v NPŠ s citovanými výsledky výzkumů návštěvnosti 

z jiných NP u nás či v zahraničí. 

2. Jaké jsou silné a jaké slabé stránky hodnocených atraktivit NPŠ v kontextu vlastností (šesti 

prvků) uváděných dle citovaného manuálu (UNWTO, 2007, cit. s. 17)? 

 

 

Datum: 29. 8. 2020  

Autor posudku: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.  
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