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Předmětem oponentského posouzení je diplomová práce, která vznikla pod vedením RNDr. 

Jiřího Vágnera, PhD. na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Práce má 86 stran textu s 15 vloženými grafy, 

10 tabulkami, 19 obrázky. Na konci práce je uvedeno sedm stran citované literatury (bez 

číslování). K práci náleží ještě 14 příloh, které mi však nebyly poskytnuty.

Městský cestovní ruch v Česku (MCR) je silně rozvinut především v Praze a v městech, kde 

je větší množství historických památek. V mnoha městech ČR není potenciál pro MCR 

využit, a proto práci, která se zabývá touto problematikou, považuji za velmi přínosnou.

Diplomantka si zvolila pět cílů výzkumu – zhodnocení potenciálu pro rozvoj CR 

v regionálních střediscích s podrobnou analýzou na příkladu Plzně, analýzu forem CR v Plzni, 

srovnání infrastruktury cestovního ruchu s významnými regionálními administrativními 

centry v zahraničí, hodnocení současného stavu rozvoje, rozvojových studií CR a budoucí 

možnosti rozvoje CR v Plzni a přínos titulu EHMK 2015 pro další rozvoj cestovního ruchu ve 

městě. Formulace těchto cílů mi nepřipadá nejzdařilejší, především cíle prvního, čtvrtého a 

pátého. Lépe jsou formulovány výzkumné otázky.

Vlastní práce se skládá ze 6 dalších kapitol a závěru. V kapitole zabývající se rozborem 

literatury autorka široce rozebírá tématiku cestovního ruchu, hlouběji se zaměřuje na městský 

cestovní ruch. Některé myšlenky by bylo vhodné popsat podrobněji, aby bylo možné na ně 

v závěru navazovat (str. 13 - autoři doporučují zlepšit jeho infrastrukturu a uvést v soulad 

legislativu), jinak je však rozbor literatury proveden pečlivě. Klasifikace prostředků nabídky 

CR (str. 25) by měla být podrobněji popsána, nebo by měl být uveden autor, odkud je 

klasifikace převzata.

Další kapitola se zabývá metodickým postupem. Autorka zde spíš popisuje, jak zpracovávala 

jednotlivé kapitoly, trochu mi chybí podrobnější zdůvodnění metod. Například proč byl pro 

dotazníkové šetření inspirací dotazník vytvořený Ondřejem Vachem (2007), který prováděl 

průzkum v Orlických horách, co mají Orlické hory společného s Plzní. K jiné metodické 

chybě může vést i použití závěrů ze zprávy o území turistické oblasti Plzeňsko a Český les, 

kdy v Plzni bylo dotazováno v letní sezoně 50 návštěvníků a v zimní sezoně 151 návštěvníků. 



Výsledky mohou vést k nadhodnocení některých aktivit, které nemusí být pro Plzeň typické. 

Z metodické části mi není jasné, jak byla hodnocena atraktivita destinací, místo obecného 

„byla hodnocena na základě segmentu kulturních a doplňkových atraktivit a atrakcí“ měly být 

tyto explicitně vypsány.

Kapitola Plzeň a její předpoklady pro rozvoj turismu popisuje celkem výstižně předpoklady 

města pro MCR. Jen cyklistickou dopravu bych nepovažovala za dobrý komunikační 

předpoklad pro MCR. V poslední době bylo sice vybudováno více zajímavých cyklotras 

v přírodně atraktivním okolí Plzně, ale neřekla bych, že je využívají návštěvníci Plzně. 

Předpoklady pro rozvoj MCR bych už na začátku rozdělila na ty základní a pak na doplňkové. 

Mezi doplňkové by mohla patřit například infrastruktura pro cykloturistiku (nepojedu do 

Plzně zajezdit si na kole), ale i divadla a různá kulturní zařízení (šest dní v týdnu hrají jen na 

dvou scénách). V hodnocení předpokladů pro CR mi naopak chybí analýza nabídky 83 

cestovních kanceláří a agentur pro návštěvu města a jeho okolí. Jedině tak by mohl návštěvník 

strávit ve městě více dní.  Naopak dobře vystihla diplomantka důležitost tradičních kulturních 

akcí, které do Plzně přilákají hodně návštěvníků. 

Ke kapitole o návštěvnosti města mám pouze připomínku, že by mělo být více analyzováno, 

proč je tak vysoká zimní návštěvnost města (38 % z celkové návštěvnosti), a které formy CR 

tedy má smysl podporovat, aby se ubytovací zařízení využily i v dalším období.  

Další dvě kapitoly popisují současné formy CR v Plzni a dále naznačují potenciál pro rozvoj. 

Mezi současnými formami je, myslím, přeceněn sportovně-turistický cestovní ruch. Naopak 

dobře je vystižen možný potenciál pro rozvoj CR. 

Srovnání MCR měst  Plzeň, Bytom, Košice, Linz, Regensburg je zajímavé, ale výsledky bych 

nepřeceňovala. Diplomantka uvádí, že Plzeň (185 tis obyv.?) nemá žádné golfové hřiště, ale 

v okolí je jich několik, srovnání ZOO může být také zavádějící a planetárium v Plzni je pro 

návštěvníky v současné době nevyužitelné (daleko více aktivit má Planetárium 

v Rokycanech).

V závěru práce považuji za zbytečné formulace, které spíše patřily do analytické části práce a 

naopak mi zde chybí kreativnost, tedy uvedení aspoň jednoho nového aspektu, který by město 

v MCR posunulo vpřed.  Autorka měla také shrnout odpovědi na otázky v úvodu.

Po formální stránce mám připomínku k mapovým výstupům a obrázkům, písmo některých je 

nečitelné. Doporučuji práci k obhajobě, mé hodnocení je ...

V Plzni 25. 05. 2012 RNDr. Marie Novotná, CSc.




