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Aktuálnost zvoleného tématu:

Předložená práce se věnuje problematice cestovního ruchu (CR) jako součásti regionálního rozvoje. CR se-
hrává v posledním období (v práci vymezeném po roce 2000) významnou úlohu, a to z pohledu regionální 
ekonomiky, ale také ve vazbě na image zvoleného území (zde Ústeckého kraje resp. města Ústí nad Labem). 
Autorka projevuje o dané téma dlouhodobý zájem, mj. při své bakalářské práci obhájené na UJEP. Mj. jasně 
definuje cíle své práce, ke kterým se v závěru práce důsledně vrací.

Členění práce s ohledem na její logickou strukturu a optimální obsah a rozsah jednotlivých kapitol:

Práce disponuje standardní strukturou: po úvodních a teoretických/obecných kapitolách se těžiště přesouvá 
do konkrétních území na regionální a lokální/komunální úrovni. Kladně hodnotím právě členění resp. obsah 
3. a 4. kapitoly, byť se domnívám, že některé podstatné aspekty jsou vynechány. V charakteristikách např. 
postrádám realizační předpoklady CR, monitoring investic (a projektů) či specifikaci zapojení jednotlivých 
aktérů CR.

Využití teoretických a metodologických východisek, vhodnost použitých metod:

Diplomantka vycházela z relevantní literatury české i zahraniční provenience. Obsahuje většinu zásadních 
titulů (autorů), některé ovšem opomíjí (namátkou práce Rumpela týkající se teritoriálního marketingu či 
práce Anděla a kol., věnované metodice hodnocení CR – pro možnost komparace s metodikou Bínovou). 
Prezentovaná díla ovšem svědčí o ovládnutí jak vlastní problematiky CR, tak ve vazbě na (komplexní) regio-
nální rozvoj, ačkoliv přímá vazba zůstává v práci jen naznačena a není příliš specifikována. K použité meto-
dice nemám zásadních připomínek, snad jen práce s primárními či sekundárními daty mohla být více za-
stoupena.  

Vlastní přínos práce (kritická analýza, diskuse a závěr, návrhy a doporučení):

Přínos práce spočívá především v zachycení poměrně výrazné změny v nahlížení na cestovní ruch jako prvek 
regionálního rozvoje. Diplomantka celkem zdařile popisuje situaci na obou řádovostních (správních) úrov-
ních, a to především na základě excerpce relevantních dokumentů, ale i rozhovorů s odpovědnými pracov-
níky. Kladně hodnotím návrhovou část, stavěl bych se ale za zpracování jakési matice zastoupených částí 
v dosavadních dokumentech. Na druhou stranu ocenil bych zařazení dalších dvou okruhů, ke kterým se 
vracím formou otázek.

Grafická úprava práce (zpracování tabulek, grafů, atd.):

Práce obsahuje přiměřené množství doprovodného materiálu (8 obrázků vč. map, 8 tabulek, 4 schémata). 
V jejich úrovni mám pár drobných postřehů: v tabulkách nejsou důsledně oddělovány tisíce, legenda je ne 
vždy čitelná, naopak pozitivně hodnotím fotodokumentaci.

Jazyková úroveň práce (gramatické a stylistické chyby, překlepy atd.):

Po formální stránce je práce na slušné úrovni, autorka se ovšem nevyvarovala některým jazykovým nesrov-
nalostem až chybám (shoda podmětu a přísudku v příčestí minulém, množné číslo rodu středníhorozsah 
nesrovnalostí považuji za uspokojivý. 



Práce s informačními zdroji (aktuálnost, odkazy, citace, vhodný výběr titulů atd.):

Použitá literatura, dle mého názoru, odpovídá zaměření práce. Autorka čerpá, resp. prezentuje získané 
poznatky (informace) průběžně, vesměs řádně cituje. Po věcné stránce jsem v práci odhalil řadu nepřesnos-
tí různého rozsahu: ztotožnění severozápadních Čech a Ústeckého kraje, (shodný) původ nádrže Barbora a 
Kamencového jezera, nejvyšší hora resp. bod, jakož i nejnižší bod Ústeckého kraje apod. Je otázkou, zda či 
nakolik lze vydávat průzkum založený na 238 respondentech za reprezentativní. 

Splnění zadání a cíle práce:

Autorka jasně definuje cíle své práce, ke kterým se v závěru práce důsledně vrací. Možná více připomínají 
postup práce, jistě nejsou všechny na stejné významové úrovni. Jsem přesvědčen, že vznikla hodnotná di-
plomová práce, její nespornou kvalitu však částečně snižují nepřesnosti věcného charakteru či absence sou-
visející problematiky.

Otázky (okruhy otázek) k obhajobě:

1. Přehled nejvýznamnějších investic a aktérů cestovního ruchu ve sledovaném období

2. Význam euroregionů resp. přeshraniční spolupráce pro regionální rozvoj se zaměřením na cestovní 
ruch
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