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Petra Vaněčková

za  cestovního ruchu na Brand

Předkládaná  diplomová práce  obsáhuje  102  stran textu,11  stran  seznamu  literatury
a dalších zdrojů a 36 příloh. Rozsáhlejší grafickou část v textu tvoří  s tabulek,  11  grafů a 25
obrázků.

Diplomová práce má tradiční strukturu jako řada dalších prací zaměřených na analýzu
cestovního ruchu vybraného regionu. Vzhledem k poloze Brandýska byla věnována pozornost
suburbanizačnímu procesu a jeho vlivu na cestovní ruch, což považuji za přínos a specifikum
této studie.

V diskusi s literatuou týkající se cestovního ruchu jsou citováni domácí i zahraniční
autoři, kteří řeší  áktuální  problémy cestovního ruchu související  s jeho  masovým rozvojem.
Objevuje   se   také   porovnání   různých   autorů   podle   názorů   na   danou   problematiku.
Sububanizaci se diplomantka věnuje jen na úrovni ČR ®ouze české tituly), zmíněny jsou jak
celorepublikové   trendy,   ták  procesy   v pražském  městském   regionu.   Zajímavé   by   bylo
srovnání s jinými evropskými městy, např. také z postkomunistických zemí.

Z metodických  postupů  bylo  využito  terémí  šetření  (fomou  dotazníků,  většinou
převzatých), použité speciální ukazatele se týkají pouze druhého bydlení. Nabízí se vytvoření
obdobné metodiky pro rezidenční suburbanizaci.

„Tradiční" rozbor předpokladů pro cestovní ruch a jeho historický vývoj j e přehledný,
stejně jako celá práce vhodně doplněný grafickými přílohami.

Na  základě   rozsáhlého   dotazníkového   šetření   byla  provedena  podrobná   analýza
druhého  bydlení podchycující  specifika regionu jako  celku i  odlišnosti jednotlivých lokalit.
Stejně jako  v kapitole  věnující  se  dotazníkovému  šetření  návštěvníků jde  často jen  o  popis
získaných údajů bez vysvětlení, proč tomu tak je, bez zasazení do souvislostí.

Nemohu nezmínit návštěvu papeže Benedikta XVI.  dne 28.  9. 2009, díky níž je Stará
Boleslav v současnosti ve středu zájmu nejen celé republiky (autorka si pro datum obhajoby
své  diplomové  práce  nemohla přát  lepší  termín).  Krátkodobé  zviditelnění  města  by  mohlo
dlouhodobě  pozitivně  ovlivnit  religiózní  cestovní  ruch  Staré  Boleslavi  jakožto  známého
poutního  místa.  Jaký  význam  přikládá  autorka  této  události  z pohledu  podpory  rozvoje
cestovního ruchu ve městě?

Součástí  práce je  také  rozbor  čimosti  a  spolupráce  aktérů  zasahujících  do  rozvoje
cestovního    ruchu,    což    zobrazuje    studovanou    problematiku    zjiných    úhlů    pohledu
(představitelé obcí i mikroregiony považují za prioritu vybudování technické infrastruktuy,
cestovní ruch stojí až v pozadí).

Hlavní cíl práce  ®ostihnout stav a perspektivy cestovního ruchu na Brandýsku) byl
dosažen, výzkumné otázky stanovené v úvodu byly na základě výsledků šetření zodpovězeny,
zřejmě v souladu s hypotézami, které autorka na začátku měla (v textu uvedeny nejsou).  Je
poukázáno také na možnosti dalšího výzkumu, zacílené zejména na suburbanizaci.

Z formálního  hlediska nemám zásadní připomínky,  práce je psaná čtivě,  gramaticky
správně. Několikrát chybí v textu slovo (str.  7, 45,  82), občas se vyskytne chybná koncovka
(např. str. 35, 42,  81), jednopísmemá slova by neměla být na konci řádku. V přílohách 1  -4
chybí zdroj .



Diplomová  práce   splňuje   stanovené   cíle,   dodržuje   předepsané   zásady  pouŽívané
na přF  UK.   Autorka  prokázala  zvládnutí  základních  geografických  metod  včetně  práce
v terénu, je  zřejmý  dlouhodobý  zájem  i  znalost analyzovaného  regionu.  Diplomovou práci
doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 14. 9. 2009 RNDr. Alena Nosková
oponent diplomové práce
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