
Posudek na diplomovou práci Ekohotely 

 

Bc. Martina Žigmundová, DiS. předkládá diplomovou práci Ekohotely. Na úvod bych rád 

uvedl na pravou míru mou roli školitele při tvorbě této diplomové práce. Vzhledem ke 

zdravotním problémům předchozího školitele, PhDr. Ivana Ryndy, jsem práci provizorně 

převzal ve fázi těsně před dokončením v květnu 2012 a jsem proto jen částečně obeznámen    

s dosavadním vývojem diplomového projektu. 

Téma ekohotelů je zajímavé, nicméně, způsob zpracování není optimální. Po problémech s 

ochotou poskytovat rozhovory ze strany několika ekohotelů se autorka zaměřila pouze na 

jeden (ekohotel Veronica) a pro zpracování zvolila metodu případové studie. Ta však, 

bohužel, klouže po povrchu a je založena na nedostatečném množství rozhovorů (pouze 2)      

i ostatních pramenů (viz výčet na str. 47). Jeden z rozhovorů je proveden s vedoucí pracovnicí 

ekohotelu, druhý s místním obyvatelem obce Hostětín. Část "5-Výsledky případové studie" je 

značně deskriptivní, autorka viditelně tápe nad směrem, kterým by se chtěla vydat. Ostatně i 

"hlavní výzkumné otázky" na straně 12 spíše nekorespondují s výsledky rozhovorů 

provedených v rámci případové studie. Poměrně slabá rešerše je založena na malém množství 

zahraničních odborných pramenů. 

Diplomová práce postrádá hlavní linii a téma není dostatečně vyprofilované. Celkově je 

problematické zhodnotit přínos práce, tj. co nového tato případová studie zjistila. Z toho 

vychází i můj podnět pro obhajobu: 

 

Uveďte věcný výčet nových zjištění, která provedená případová studie přinesla. 

 

Je možné tento výčet uvést již v prezentaci autorky v úvodu obhajoby diplomové práce. 

Velmi to doporučuji, protože tím autorka může předem odvrátit mnoho dotazů ze strany 

komise či oponenta. 

Předkládaná diplomová práce si nedělá velké ambice. Její kvalita leží na hranici 

akceptovatelnosti. Stejně tak autorka zřejmě nepočítá s budoucím uplatněním na poli vědecké 

práce. Po důkladném zvážení všech okolností jsem se rozhodl doporučit práci k obhajobě na 

nejnižším možném bodovém ohodnocení, tj. udělit nejhorší trojku. 

 
 
V Praze dne 31.8.2012  
 
       Radek Trnka 


