Posudek na bakalářskou práci
Ondřej Pop
Vývoj a podpora hipoturistiky v kraji Vysočina
Předložená bakalářská práce byla zadána jako de facto průkopnická ve
výzkumu specifické formy cestovního ruchu. Pokouší se analyzovat stav a
možnosti rozvoje hipoturistiky v jednom z krajů s vysokým potenciálem.
Vzhledem k tomu, že se ale jedná o univerzitní bakalářskou práci, chybí širší
teoretické zarámování problematiky, např. v systému forem venkovského CR
(eko-, agro-turistika), v konceptu trvale udržitelného rozvoje. Seznam literatury
čítá jen několik málo parciálních titulů, diskuze zdrojů je značně triviální.
Za cennější část práce považuji pokus o analýzu vývoje podpory hipoturistiky
a jednotlivých projektů i pokus o terénní dotazníkové šetření s vlastními
provozovateli. Vzhledem k tomu, že skutečná realizace projektů je ještě často „v
plenkách“, je i výpovědní schopnost výsledků šetření omezená. Porovnání
rozmístění stanic v kraji by mělo zohlednit jejich velikost a význam. Závěr
naznačuje možnosti srovnání např. s Jihočeským krajem či s realitou
v sousedních zemích.
Bohužel i po formální stránce vykazuje práce značné nedostatky, které
vyplývají, podobně jako obsahová i strukturální nevyváženost, pravděpodobně
z velmi pozdního vlastního zpracování. Na pouhých úvodních 6 stranách jsem
nalezl 5 překlepů, dále záměny malých a velkých písmen, chyby v interpunkci i
v mezerách. Názvy grafických příloh jsou velmi stručné a málo vypovídající.
Citace v textu i v seznamu literatury (neuspořádaném abecedně) jsou nepřesné a
nejednotné (např. Weaver, str. 7). Objevují se nedostatky ve skladbě vět, styl se
často odklání od odborného k výrazně novinářskému. Anglický abstrakt i název
je kostrbatý a nepřesný (např. Vysočina Region).
Autor si zvolil velmi zajímavé téma, je však škoda, že zřejmě díky
nepromyšlenému časovému plánu práce obsahuje výrazné obsahové a formální
nedostatky. Dle mého názoru takto předložená práce nedosahuje kvality,
potřebné k úspěšné obhajobě, konečné hodnocení však určím až dle způsoby
ústní obhajoby i dle názoru komise.
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