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Předložená diplomová práce čítá 68 stran vlastního textu, které dále obsahují 8 tabulek, 16 
grafů, 11 obrázků a jsou doplněny 10 přílohami. Seznam použité literatury obsahuje 59
položek, které ještě doplňují další řádně citované zdroje.

Práci je možné zařadit mezi studie zkoumající vliv procesů, jako jsou decentralizace, 
komercionalizace, suburbanizace a turistifikace na fyzickou, sociální a prostorovou strukturu 
měst.  Hlavním cílem bylo prokázat, zda vlivem turistifikace a decentralizace funkcí dochází 
ke změně využití centra města Třeboně. 

Diplomová práce má klasickou strukturu, kdy po úvodním stanovení cílů práce a vyslovení 
otázek je představena struktura práce. Následuje teoretické zarámování práce, ve kterém se 
autorka věnuje transformačním procesům, komercionalizaci městského centra, vlivu turismu, 
komerční a rezidenční suburbanizaci, rytmu místa. Vychází z relevantní zahraniční i domácí 
literatury a snaží se poznatky vztažené především na velkoměsta transformovat na situaci 
v městech malých. Přesto však postrádám diskusi literatury věnované právě problematice 
malých měst, které sed dlouhodobě věnují kolegové z Brna soustředěni kolem A. Vaishara (v 
diplomové práci je uvedena jen jedna citace). Stejně tak se domnívám, že se autorka měla více 
zaměřit při sledování problematiky turistifikace na srovnatelnou úroveň – raději využít téměř 
učebnicového příkladu, kterým jsou procesy v Českém Krumlově než udávat příklady z Prahy 
(uvedeno v dizertační práci Páskové 2003 a především v publikaci Pásková 2008, kterou 
autorka DP cituje, ale pouze v souvislosti s obecnými pojmy, o ČK se vůbec nezmiňuje).

V metodické části autorka jasně a výstižně vysvětluje své postupy – vymezení centra, 
sledování funkčního využití budov, strukturu řízených rozhovorů, zdůvodňuje výběr 
respondentů. Za velmi problematickou však považuji metodu sledování uživatelů města. Není 
vysvětleno, jakým způsobem autorka rozlišuje rezidenty a turisty. Obecně je v práci poněkud 
„chaos“ v termínech: rezidenti, obyčejné obyvatelstvo, návštěvníci, turisté. 

Další kapitoly jsou věnovány představení města (na s. 37 zřejmě došlo k záměně termínu 
hustota osídlení a hustota zalidnění) a výsledkům vlastních šetření. Zde je třeba pochválit 
využití zajímavých sdělení získaných řízenými rozhovory, slabinou je však již výše 
zmiňovaná problematika rozlišování rezidentů a turistů. Kladně hodnotím zařazení 
fotodokumentace, ale bohužel autorka „zůstala na půli cesty“. Srovnávací fotografie by měly 
být pořizovány ze stejného místa a hlavně by měly být doplněny popisem, v kolik hodin byla 
fotografie pořízena (v příloze č. 4 jsou dokonce 2 identické fotografie). Není též jasné, jak je
pro Třeboň vymezena turistická sezóna, vzhledem k tomu, že se jedná o město lázeňské.

Po formální stránce je práce pořádku. Literatura a zdroje jsou citovány dle oborové normy.
I přes zmíněné připomínky jsem přesvědčena, že předložená diplomová práce splňuje 
požadavky, které jsou na tento typ práce kladené, a doporučuji ji k obhajobě.
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