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Iveta Čtveráková – Ekoturismus a geoturismus na příkladu parků v Česku 

Bakalářská práce Ivety Čtverákové se věnuje problematice ekoturismu, geoturismu a geoparků 

v Česku, tedy moderní formě cestovního ruchu, kterou je třeba rozvíjet a věnovat jí proto 

značnou pozornost. 

Autorka se k tomuto úkolu postavila velmi zodpovědně a předložila bakalářskou práci na vysoké 

úrovni. Struktura práce je jasná a logická, postavena tak, aby mohla autorka splnit cíle, zadané 

v úvodu práce. To se jí také bez potíží podařilo. Hlavní i dílčí cíle byly navíc formulovány velmi 

rozumně a adekvátně vzhledem k požadovaným nárokům na bakalářskou práci. Práci dále 

nechybí ani teoretická část, která dokládá autorčino zaujetí pro tematiku udržitelného 

cestovního ruchu, se kterým v této pasáži čtenáře seznamuje. Stěžejní částí je ovšem analýza 

současných i potenciálních českých geoparků, detailní rozbor jejich předpokladů pro cestovní 

ruch, probíhajících aktivit, i jejich prezentace pro návštěvníky. Zejména v hodnocení propagace 

českých geoparků navenek shledávám značný přínos této práce. Pozitivní je i fakt, že autorka 

svou případovou studii nepřipravovala pouze v teple domova, ale vydala se pro dojmy i do 

terénu, což zvyšuje nejen hodnotu analytické části, ale i celé bakalářské práce. V jejím závěru pak 

autorka správně shrnuje nejzásadnější získané poznatky a vrací se k vyhodnocení zadaných cílů. 

Práce má i další významné klady. Velmi oceňuji vysokou jazykovou a stylistickou úroveň. Je 

zřejmé, že autorka věnovala textu značnou péči. Ten obsahuje naprosté minimum překlepů či 

chyb a je velmi čtivý. Práce rovněž obsahuje adekvátní množství citovaných zdrojů. Pozitivní je, 

že autorka se ani při své první velké práci nesoustředila pouze na české literární prameny, ale 

zamířila rovněž do zahraničních vod. Navíc je práce doplněna i kvalitními grafickými přílohami, 

které rozvíjejí celkový přehled o zkoumaných lokalitách. 

Nedostatků v práci je naprosté minimum. Mám k ní pouze dvě zanedbatelné výhrady. První 

z nich se týká analytické části, která dle mého názoru chvílemi sklouzává k přílišné popisnosti, 

v níž se občas ztrácí autorčiny hodnotné názory. Tato popisnost naštěstí nikdy netrvá tak 

dlouho, aby začala čtenáře nudit. Druhou menší výhradou je slabší propojení teoretické  

a praktické části. Jsem si vědom toho, že se jedná o obtížný úkon a často tímto neduhem trpí  

i práce diplomové. Přesto si myslím, že někdy je možné najít nitky mezi teorií a praxí poměrně 

snadno. Autorka například představuje známý koncept životního cyklu destinace. Bylo by možné 

dozvědět se při obhajobě, v jaké fázi cyklu jsou české geoparky? Případně mě opravit, pokud je 

geopark takovým typem destinace, na který tento koncept vztahovat nelze? 

To jsou ale jen drobnosti, kterými bych nerad vyvedl autorku z jejího konceptu. Předložená 

bakalářská práce je podle mého názoru jednoznačně nadprůměrná - dotýká se atraktivního pole 

výzkumu a vzbuzuje zájem dozvědět se o tématu více. Pevně doufám, že se autorka nezalekne  

a bude tuto otázku dále rozvíjet v pokračujícím studiu. Domnívám se, že taková činnost může mít 

nejen akademický, ale také praktický význam. 

Bakalářskou práci Ivety Čtverákové doporučuji k obhajobě. 
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