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Změnv v trendech v českém vÝ_iezdovém cestovním ruchu Do roce 1982

Diplomová  práce má celkový rozsah  119 stran, z toho 4 strany seznamu zdrojů a 12 stran

příloh. Přímo v textu je obsaženo   12 tabulek a 54 grafů, které jsou pro práci velmi důležité.

Studie se skládá z 11 základních kapitol, dále  stručně členěných.

Práce  je  originální  a  komplexní  studií  vývoje  českého  výjezdového  cestovního  ruchu.

Autor využil své kombinace geografie-historie k zasazení tématu do historických souvislostí,

podařilo  se  mu  získat  jedinečné  zdroje  z ústavu  pro  soudobé  dějiny  AV  ČR.  Hypotézy

vhodně obsahují jednak historické souvislosti, jednak se zabývají aktuální struktuou tuistů,

směry  vyjížďky  i  ekonomickými  a  sociologickými  aspekty  cestování.  Nutno  vyzdvihnout

především vlastní autorův metodický přínos a provedená a vhodně analyzovaná dotazníková

Šetření několika typů -jednak v rámci pracovníků CK, klientů, ale též distributorů a průvodců

map,   kdy  využil   rozsáhlé   a  unikátní   databáze  knaznačení   trendů   i   ve   velmi   obtížně

monitorovatelném individuálním  cestovním  ruchu.  Výsledky  upozorňují  na  rozdíly  oproti

oficielně  vydávaným  statistikám  prostřednictvím  ČSÚ.  Závěr  práce  zdůrazňuje  potvrzení

hypotézy o těsné  závislosti politického  a sociálního vývoje  a trendech ve výjezdovém CR i

upozorňuje  na  postupné  změny  v prioritách  českých  turistů,  i  ve  prospěch  vzdálenějších

destinací, což odráží ekonomický růst a zvyšování kupní síly obyvatel.

I  po  fomální  stránce  je  práce  psána  čtivým  jazykem,  s vysokým  podílem  názomých

grafických příloh.

Práce je jedinečnou  analýzou trhu cestovního ruchu v posledním období.  Autor pracoval

samostatně, s velkou tvůrčí invencí i pracovitostí, především co se týče metodického uchopení

studie,  též  příkladně  konzultoval  své  výsledky.  Vzhledem  k aktuálnosti  i  předpokládanému

širokému zájmu odbomé i širší veřejnosti o zkoumanou problematiku doporučuji publikování

hlavních  výsledků  v odbomém  i  popularizačním  tisku.  I  vzhledem  k příkladné  odpovědné

pracovní  morálce  a  celkové  kvalitě  práce  doporučuji  v případě  zájmu  p.  Martince  zvážit

možnost postgraduálního  studia (nabízí  se např. vypracování prohlubovací  srovnávací studie

po několika letech),  příp.  aspirování na získání RNDr.  titulu.  Práci bezvýhradně doporučuji

k obhajobě.
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