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„Vývoj destinace cestovního ruchu - Bedřichov v Jizerských horách“

Předkládaná práce má rozsah 132 stran, vlastní text zaujímá 115 stran, na zbývajících stranách
jsou seznam literatury a přílohy. Seznam literatury obsahuje 65 titulů klasické literatury a 60
internetových zdrojů. Diplomová práce je členěna do osmi kapitol, nechybí resumé 
v anglickém jazyce. 

Magisterská práce si dává za cíl posoudit stav, v jakém se nachází Bedřichov z hlediska 
cestovního ruchu, a to s využitím modelu životního cyklu turistické destinace (TALC). 
Součástí práce je také porovnání s vývojovým stavem jiné horské destinace – Špindlerova 
Mlýna a prognóza dalšího vývoje. Téma práce je velice aktuální a je příkladem využití vědy
ke zkvalitnění reálného života.

První kapitolu autor věnuje vymezení cílů práce a stanovení dvou hlavních a pěti doplňujících 
výzkumných otázek. 

Druhá, rozsáhlá kapitola nabízí nadmíru podrobný přehled literatury, který daleko přesahuje 
téma práce samotné. Nejzajímavější je výborně připravená subkapitola týkající se pro 
analyzovanou diplomovou práci klíčového konceptu životního cyklu turistické destinace.

Třetí, metodická kapitola obsahuje velice stručný přehled použitých dílčích metod, které mají 
pomoci v hodnocení vývoje destinace z pohledu TALC. Autor jednoznačně upřednostňuje
sekundární zdroje dat. Primární data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření
s návštěvníky destinace a stručných standardizovaných rozhovorů s rezidenty. Oba dotazníky
byly připraveny s rozmyslem a stanovily kvalitní podklad pro provedení výzkumu. Jeho 
hodnotu snižuje nízký počet provedených dotazníků/rozhovorů. Dodatečně, jak upozorňuje
sám autor, v případě bádání mezi návštěvníky jsou výsledky zkreslené místem jeho 
provedení, a to v centru obce, které v podstatě z výzkumu vylučuje pro Bedřichov klíčovou 
skupinu uživatelů Jizerské magistrály. V metodologické části práce autor vůbec nespecifikuje, 
jak bude koncipována analýza SWOT, což v případě metody, která tradičně patří spíše do 
portfolia ekonomických věd, by bylo žádané.

Čtvrtá kapitola je spíše popisného rázu, podrobně charakterizuje podmínky pro vývoj CR 
v Bedřichově potažmo Jizerských horách. 

Další část práce je klíčová pro realizaci jejích cílů. Je věnována charakteristice jednotlivých
aspektů vývoje destinace, které mají pomoci v určení vývojové fáze. Jedná se o analýzu 
ubytovacích kapacit, turistické funkce, návštěvnosti, struktury ubytovacích zařízeni, vývojů 
cen a počtu ekonomicky aktivních obyvatel. S ohledem na velikost obce a změny v metodice 
autor v mnoha případech řeší problémy s nedostatkem porovnatelných dat s elegancí.

Velice přínosná je šestá kapitola práce, která prezentuje výsledky dotazníkového šetření a 
standardizovaných rozhovorů. Dobře připravený dotazník pomohl autorovi v získání 
zajímavých informací, které na jednu stranu posloužily jako materiál k porovnání 
s celostátním průměrem (například v případě denní útraty, anebo průměrné délky pobytu), na 
druhou stranu přinesly unikátní informace týkající se zkoumané obce (například v podobě 
odpovědi na otázku co návštěvníkům nejvíce vadí).  Nedostatkem kapitoly je dost chaotická 
prezentace výsledků zejména tam, kde se jedná o porovnání s obdobným badáním 



provedeným ve Špindlerově Mlýně. Dalším nedostatkem je skutečnost, že ne všechny otázky 
položené respondentům v průběhu výzkumu byly následně analyzované v práci (jedná se 
například o otázku: „S kým trávíte čas“ v případě dotazníku s návštěvníky, ale i další).
Můžeme se také domnívat, že v obou případech výsledky založené na odpovědích většího 
počtu dotazovaných by měly větší vědeckou validitu.

Sedmá kapitola shrnuje výsledky výzkumu. Formou přehledné tabulky vyhodnocuje 
jednotlivé ukazatele a určuje v jaké vývojové fázi dle TALC se dle autora Bedřichov nachází. 
Dodatečně nabízí porovnaní se Špindlerovým Mlýnem. 

Při celkovém hodnocení práce je nutno ocenit ambiciózní volbu tématu, který dává naději, že 
poslouží nejen k získání vysokoškolského titulu ale i k zvelebení dané obce. Velice vhodné a 
účelné je využití modelu životního cyklu turistické destinace (TALC) pro hodnocení vývoje 
turistické destinace. Dále je třeba vyzdvihnout pracně připravenou teoretickou část práce, 
která vypovídá o hlubokých znalostech autora. I proto je škoda, že podkladem pro zpracování 
práce byly na jednu stranu často nekompletní statistiky a na druhou terénní šetření provedené 
s omezeným počtem návštěvníků a rezidentů. Je však zřejmé, že pojednávaná tematika je 
blízká osobním zájmům autora a proto lze očekávat, že i přes drobné metodologické 
nedostatky a problémy s daty závěry práce odpovídají realitě.

Po formální stránce tato diplomová práce patří k dobrým. Literatura je citována v souladu s 
běžnými normami pro citování pramenů. Statistické tabulky a grafické podklady jsou
přehledně a esteticky zpracovány, potěší vhodné použití map. 

Práce splňuje nároky kladené na zpracování magisterské práce a doporučuji ji k obhajobě před 
komisí pro obhajoby MP. Před obhajobou navrhuji známku 2.  
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