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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

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

území   
Autor práce: Bc. Lenka Lišková (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, stanoveny jsou jednoduché výzkumné 

otázky, hypotézy nikoliv. 

 

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

Autorka prokazuje znalost relevantní literatury související s cestovním ruchem v kontextu ochrany 

přírody. Zůstává však u popisu obecně známých informací, stačil by pouze odkaz na literaturu bez 

dlouhých citací, a naopak by bylo vhodné kritické zhodnocení a vyvození konkrétních výzkumných 

otázek či hypotéz vztahujících se k vlastnímu výzkumu a řešenému území.  

 

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

Metody pro získání potřebných dat a dalších informací byly zvoleny vhodně, ať už se jedná o získání 

dat primárních či využití dat sekundárních. 

 

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

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

NP. Postrádám však diskusi s teoretickými koncepty. 

 

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.) 
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Z formálního hlediska lze konstatovat, že nepůsobí příliš dobře množství převzatých obrázků,  jejichž 

kvalita je velmi různorodá.  

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Předložená práce je přepracovaná verze práce v loňském roce neobhájené. Jako školitelku mě mrzí 

minimální komunikace mezi autorkou a mnou, čím se nepodařilo zamezit některým z jmenovaných 

nedostatkům. Přesto je předložený text výrazně lepší než předchozí, autorka si vzala ponaučení 

z připomínek a většinu z nich se snažila akceptovat. Domnívám, že předložený text splňuje 

požadavky na tento typ kvalifikační práce,  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Jaká opatření ze strany správy NP směrem k turistům  považujete po letošní specifické 

sezoně  za nutná? 

 

Datum: 7. 9. 2020  

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

 

Podpis:  


