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Předkládaná   bakalářská   práce   Petra   Bartoška   tematicky   částečně   navazuje   na
magisterské    a    bakalářské    práce    zoblasti    cestovního    ruchu    zpracované    na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Konkrétně se autor zabývá vývojem ubytovacích
kapacit   v průběhu   transformačního   období   v oblasti   Vranovské   přehrady,   jejich
kategorizací  a  perspektivami  budoucího  vývoje.  Tomu  také  odpovídá  členění  do  9
hlavních kapitol.  Práce je poměrně rozsáhlá a obsahuje 55  stran textu,  5 tabulek a  16

grafických prvků ve formě obrázků.

V úvodu  autor  správně  definuje  detailně  všechny  cíle  práce,  kterým  se  hodlá  dále
věnovat a k nim vymezuje základní výzkumné otázky.  Možná by bylo  vhodné uvést
také základní hypotézu práce, ze které by plynulo, proč autor očekává takové trendy,
vývoj  aj.  Nicméně  se  jedná  spíše  jen  o  dílčí  doporučení  pro  zpracování  diplomové

práce.

Hodnocení metodického přístupu

Autor  nejprve  důsledně  vymezuje  pracovní  region,  zdůvodňuje  jeho  výběr  i  volbu
sledovaných    obcí.     Dále     autor    detailně    vymezuje    zdroje    informací    a     dat.
Z metodického  hlediska  se  jedná  o  částečné  využití  existujících  statistických  dat,

přičemž autor správně zdůrazňuje omezenou možnost komparace. Stěžejní část práce
je charakteristická kvalitativním přístupem, kdy bylo využito zejména několika druhů
dotazníkových   šetření   aj.   Vcelé   části   se   autor   zabývá   jednotlivými   metodami
terénního  výzkumu.  Z formálního  hlediska  by  šlo  možná  některé  již  velmi  detailní
informace (např. jména respondentů - starostů) uvádět formou poznámek pod čarou,
čímž  by  se  zvýšila  přehlednost  kapitoly.   Obecně  lze  však  metodickou  část  práce
hodnotit jako zdařilou, ze které plyne promyšlenost jednotlivých kroků.

Hodnocení teoretických přístupů

Kapitola diskuse s literaturou má spíše popisný charakter, i přesto však autor zaujímá
vlastní   stanoviska   kvybraným   zdrojům   literatury.   Vtéto   kapitole   tedy   autor

prokazuje dobrou znalost relevantní literatury.  Převážně pracuje s českou literaturou
a  odkazuje  také na již  zpracované  práce  na  PřF  UK.  Množství  odborné  literatury je
limitováno zvoleným tématem, ale i s tím se autor vypořádal velmi dobře.



Hodnocení analytické části

Vhlavní   části   práce   se   autor   věnuje  jednotlivým   úkolům   dle   stanovených   cílů
a charakterizuje    nejprve    vývoj    ubytovacích    zařízení,    následně    vytváří    vlastní
kategorizaci  a  popisuje  jednotlivé  typy  ubytovacích  zařízení.  Této  části  nelze  nic
zásadního   vytknout   a   odpovídá   zvoleným  metodám   a   cílům.   Po  úvodních  spíše

popisných  pasážích  lze  ocenit  interpretaci  a  vlastní  hodnocení.  Tuto  část  zakončuje
stručná kapitola,  ve  které  se  autor  správně věnuje možným podmiňujícím  faktorům
ovlivňujícím atraktivitu Vranovska.

Následné vyhodnocení dotazníkových šetření působí mírně nepřehledně  a doporučil
bych vyjádření výsledků pomocí grafů,  kdy bude i následná interpretace jednodušší.
Ocenit  lze  však  následující  část,  ve  které  se  autor  věnuje  perspektivám  budoucího
vývoje  na  základě  zjištěných  poznatků,  a  následně jsou  vyvozovány  možné  dopady
v budoucnu.  Při  této  příležitosti  zkonstruoval  zajímavé  mentální  mapy,  které  lze
využít i pro další aplikaci v praxi.

Práce je logicky strukturovaná, vzájemně provázaná a analytické kapitoly odpovídají
stanoveným cílům. Po formální stránce je práce v pořádku. V některých částech může
být  patrná  nezkušenost  s psaním  odborných  textů  v podobě  některých  neobratných
výrazů.  Hypotézy  práce  byly  vhodnými  metodami  ověřeny  a  vysvětleny.  Úroveň
práce zcela jistě odpovídá bakalářským pracím, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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