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Věc:  Posudek diplomové práce Aleny Zárubové 
 
 Diplomová práce Aleny Zárubové na téma Návrh možností dekoncentrace cestovního 
ruchu – případová studie okres Český Krumlov byla zpracována na Katedře sociální geografie 
a regionálního rozvoje PřF UK pod vedením RNDr. Dany Fialové, Ph.D. Snahou předkládané 
diplomové práce je upozornit na proces koncentrace v cestovním ruchu.  

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo na základě dostupných dat a 
informací zhodnotit proces koncentrace cestovního ruchu v případě okresu Český Krumlov a 
navrhnout vhodné nástroje umožňující dekoncentraci cestovního ruchu a využití periferních 
lokalit, což se autorce podařilo naplnit. 

Práce je vhodně strukturována do 8 kapitol odpovídajícího rozsahu. Problematika 
koncentrace v cestovním ruchu se v některých oblastech České republiky stává poměrně dosti 
diskutovaným tématem, Českokrumlovsko nevyjímaje.  Je diskutována v první kapitole, jejíž 
součástí jsou i vhodně naformulované hypotézy a výzkumné otázky. Druhá kapitola je 
věnována rozboru literatury a teoretickému zarámování studované problematiky.  Mimo jiné 
je zde diskutována i turistická rajonizace. Pozitivně hodnotím kritický přístup 
k nejednoznačnému zařazení a prezentaci Českokrumlovska v rámci turistických regionů 
České republiky. V kapitole 2.8.1, která hodnotí koncentraci cestovního ruchu v regionech 
různé řádovostní úrovně se mi jako poněkud nelogický jeví skok od celosvětově 
nejnavštěvovanějších států k Praze (str. 47).  

V kapitole 3, věnované metodice, se autorka zmiňuje o pilotním odzkoušení dotazníku 
na vzorku známých a příbuzných. Jde o vhodně zvolený pilotní vzorek? Součástí kapitoly je 
podrobný komentář provedeného dotazníkového šetření s doprovodnými grafy k jednotlivým 
otázkám. Neuvažovala autorka o aplikaci některých statistických metod, které se při 
hodnocení tohoto typu dat běžně používají?  

Kapitola 7 se věnuje návrhu možností dekoncentrace cestovního ruchu ve studované 
oblasti. Vlastní strategie je pak součástí kapitoly 7.1. S efektivní podporou alternativních 
forem CR nelze nesouhlasit, stejně tak jako s tvrzením, že dovolená rodin s dětmi patří k, dle 
mého názoru, perspektivním produktům cestovního ruchu. Tvrzení o rostoucí porodnosti 
během posledních deseti let (str. 120) je však diskutabilní, minimálně ne přesné.  

Kvalitě práce bohužel nepřispívají různé prohřešky vůči českému jazyku a jeho 
gramatice, stejně tak jako některé stylistické prohřešky či často chybějící písmena ve slovech, 
jež působí rušivým dojmem.  

 
Celkově však diplomová práce Aleny Zárubové splňuje podmínky kladené na úroveň 
závěrečné práce vysokoškolského studia, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 
stupněm velmi dobře.  
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