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    Diplomová  práce má rozsah 86 stran textu, 8 stran seznamu literatury a zdrojů a dalších 14 
příloh. Grafické přílohy jsou obsaženy i přímo v textu – 10 tabulek, 15 grafů, 19 obrázků. 
Studie se skládá z 8 základních kapitol, které jsou dále členěny. 
 
     Autorka si jako téma své práce vybrala analýzu městského cestovního ruchu (MCR) na 
příkladu města, které velmi dobře zná i díky svému bakalářskému studiu. Společně 
s kulturním cestovním ruchem se tyto aktivity mohou stát u měst regionálního řádu jedněmi 
z hlavních rozvojových trendů, především v rámci krátkodobého cestovního ruchu. Studentka 
spíše rešeržně vybrala relevantní publikace z oblasti MCR, identifikuje důležité trendy i 
typologii měst. Hůře je však patrné, co mohou být právě důležité výhody a specifika pro 
rozvoj CR u měst regionálního řádu, např. ve srovnání s velkoměsty. Provázanost nosných 
obecnějších myšlenek s konkrétním uchopením empirického výzkumu v Plzni byla asi 
nejnáročnější částí studie, a ne vždy se úplně  podařila (zřejmě již např. při formulování 
výzkumných otázek). Pracnou vlastní částí bylo pak šetření ubytovacích zařízení, kdy se 
autorka rozchází s oficiálními statistikami. Základní předpoklady CR v Plzni jsou tradičně 
popsány, plně využita jsou data o návštěvnosti, získaná nejen terénním šetřením, ale i 
poznatky z informačních center a dalších rozhovorů. Následuje analýza jednotlivých forem 
CR, kdy jako vůdčí do budoucna jsou identifikovány čtyři okruhy. Sympatický je pokus o 
srovnání s podobnými centry v sousedních zemích – dostupnost srovnatelných dat však hlubší 
srovnání zřejmě znemožnila. Za nejcennější shrnující část empirické studie pak považuji tab. 
10. Závěr práce odpovídá na jednoduché výzkumné otázky, postrádá však poněkud větší 
zobecňující platnost, např. prostřednictvím návratu k diskuzi zahraniční literatury. Též 
možnosti rozvoje na základě vyhlášení Plzně Evropským hlavním městem kultury 2015 jsou 
spíše jen naznačeny.    
   Po formální stránce považuji práci za poměrně pečlivě zpracovanou, možná s drobnými 
stylistickými nedostatky, všechny zdroje jsou velmi přesně citovány, horší je to s angličtinou 
v abstraktu, i anglický název zní podivně.  Přílohy dokládají detailní analytickou povahu 
práce.  
    Oceňuji, že sl. Koutenková přistoupila ke zpracování práce s pečlivostí, často konzultovala 
a od prvních verzí doznala práce značných zlepšení. I přes její převážně deskriptivně-
analytický charakter a slabší provázanost teoretických aspektů a empirické části se 
domnívám, že autorka prokázala schopnost především práce s literaturou, analýzy dat i 
vlastního terénního výzkumu. I formální stránka práce je na slušné úrovni. Práci doporučuji 
k obhajobě.  
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