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Posuzovaná bakalářská práce se věnuje tématu hipoturistiky na Vysočině. Jedná se o aktuální 
téma, vzhledem k tomu, že se tato forma cestovního ruchu začíná teprve rozvíjet. Cílem 
práce bylo představit hipoturistiku a analyzovat podporu této formy cestovního ruchu v kraji 
Vysočina. Autor také hledal odpověď na otázku: Jak souvisí poloha stanic v kraji s jejich 
frekventovaností? 

Práce má celkový rozsah 44 stran. Z formálního hlediska nevykazuje práce zásadních 
nedostatků. Nachází se zde ale řada nepřesností a chyb např. na str. 14 „Fondu vysočiny“, na 
s. 22 „v září 2011 by měla být vydána i oficiální mapa“. Práce je psaná popularizačním 
jazykem a často se v práci vyskytují nepodložená tvrzení autora, např. na straně 10 „v dnešní 

době úprk do přírody již nepraktikují jen  „chudí“  studenti,  ale  přibývá  také  turistů  z 

vyšších  sociálních  tříd“.    

Práce je strukturovaná do pěti kapitol, které na sebe logicky navazují, ovšem vlastní obsah 
kapitol je místy uspořádán nelogicky, například v kapitole O podpoře soukromníků je 
podrobně popisován systém evropských dotací. 

V práci shledávám řadu nesrovnalostí v používání odborné literatury. Některé zdroje nejsou 
uvedeny v seznamu literatury, jiné naopak přebývají. V textu nebyly citovány 4 zdroje, které 
jsou uvedeny v seznamu literatury. Z celkového počtu 13 zdrojů je tak v práci využito pouze 
9. Naopak v seznamu literatury se nevyskytují 3 zdroje, které autor cituje v textu. V seznamu 
literatury není zachována jednotná citační norma (např. Pásková  2009). Dále autor například 
v kapitole Diskuze literatury na str. 11 uvádí, že existuje celá řada bakalářských a 
diplomových prací řešící rozvoj hipoturistiky na Vysočině, autor ovšem nevyužívá jejich 
poznatky. 

Z metodického hlediska autor dostatečně nepopsal provedení osobních rozhovorů s majiteli 
stanic. Kolik jich bylo uskutečněno a jak výzkum probíhal? Také nejsou v analytické části 
uvedeny poznatky z těchto rozhovorů. Provedené dotazníkové šetření nebylo vyhodnoceno 
anonymně, což pokládám za chybu. 

V podkapitole Podpora soukromníků se autor podrobně zabývá dotačními tituly, podává tak 
zajímavý přehled o vývoji podpory  hipoturistiky od prvního projektu v letech 2005 – 2006 po 
vydání oficiální mapy hipostezek v roce 2011.   

Za nejpřínosnější část práce považuji podkapitolu Vývoj hipoturistiky z pohledu 
provozovatelů stanic, která hodnotí výsledky dotazníkového šetření. Zajímavým výsledkem je 
celkově nízký počet turistů navštěvujících jezdecké stanice. Škoda, že autor nesledoval 
v dotazníkovém šetření také důvody vybudování jezdeckých stanic. Chtěl bych se proto 



autora zeptat, co považuje za hlavní důvody budování jezdeckých stanic? V této podkapitole 
autor zjišťoval frekventovanost stanic vzhledem k poloze vůči červeným páteřním stezkám. 
Ty mohly být pro názornost zakresleny v mapě (obr. č. 5) místo silnic 1. třídy, což působí 
poněkud klamavě.  

V posuzované bakalářské práci se podařilo částečně splnit vytyčené cíle a proto práci 
doporučuji k obhajobě. Její výsledek bude záviset na kvalitě obhajoby a zodpovězení otázek v 
diskuzi. 

 

V Praze 5. 9. 2012        Mgr. Jiří Hrabák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


