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Předložená práce si klade za cíl popsat individuální cestovní ruch mladých lidí, zkoumat 
mladé cestovatele v Praze a zhodnotit dostupné informační materiály a průvodce, které mladí 
cestovatele používají. Po zhodnocení doporučovaných míst a tras v těchto průvodcích pak 
autorka navrhuje i vlastní produkty návštěvnického managementu, které by vyhovovaly právě 
požadavkům mladých cestovatelů. 
 
Teoretické zarámování práce představuje specifické odvětví cestování mladých lidí, jeho 
specifika a potenciál. Druhá kapitola analyzuje data o mladých cestovatelích v Praze a také o 
koncentraci a turistifikaci Prahy obecně. Zde kladně oceňuji, že autorka prošla většinu 
relevantních koncepčních dokumentů a analyzovala problematiku mladého cestování v těchto 
dokumentech. Třetí kapitola již představuje vlastní práci autorky a zahrnuje jak krátké 
dotazníkové šetření s mladými cestovateli (n=1008), které poskytuje dobrý obraz toho, co 
mladí lidé v Praze vidět chtějí a jakým stylem nejčastěji cestují. Součástí vlastního šetření 
autorky je ale také rozbor dostupných průvodců koncipovaných pro mladé cestovatele. 
Autorka hodnotí klady a zápory těchto publikací, analyzuje nejčastěji doporučované trasy a 
hodnotí obsah těchto průvodců a proporčnost jednotlivých částí průvodců pro mladé. Čtvrtá 
kapitola již obsahuje vlastní návrhy nových produktů pro mladé cestovatele, jimiž se autorka 
snaží odlehčit tradičně přetíženým místům v historickém centru a naopak nabídnout 
zajímavou alternativu pro mladé cestovatele. V závěru práce autorka shrnuje nejdůležitější 
zjištěná fakta a vysvětluje význam studia právě mladých cestovatelů v rámci geografie 
cestovního ruchu. 
 
Po formální stránce splňuje práce všechny požadavky kladené na tento typ prací, oceňuji 
rozsah šetření, vlastní aktivitu autorky při hodnocení průvodců a také propojení výsledků 
šetření s praxí ve formě návrhu nových produktů. Autorka má s danou oblastí a vytvářením 
mapových produktů pro mladé cennou vlastní zkušenost z projektu USE-IT, což práci rovněž 
obohacuje. 
 
Slabinou práce je občasná stylistická neobratnost autorky a některé kostrbaté formulace.  
Tyto kritické poznámky však nesnižují přínos práce, jež představuje zajímavé uvedení do 
aktuálního tématu a odrazový můstek pro další vědeckou práci. Bakalářskou práci proto 
doporučuji k obhajobě. 
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