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VYUŽITÍ	POTENCIÁLU	PARDUBICKÉHO	KRAJE	PRO	ROZVOJ	
CESTOVNÍHO	RUCHU

Lucie	Horáková	se	v předkládané	bakalářské	práci	zabývá	cestovním	ruchem	v Pardubickém	

kraji.	 Cílem	práce	 je	 vyvrátit	 tvrzení,	 že	 by	Pardubický	 kraj	 byl	 v tomto	 ohledu	mezi	 kraji	

outsiderem,	 a	 navrhnout	 vlastní	 produkt	 cestovního	 ruchu,	 který	 by	 mohl	 přilákat	

potenciální	 návštěvníky.	 Za	 tímto	 účelem	 autorka	 vhodně	 kombinuje	 dostupná	 statistická	

data,	analytické	a	strategické	dokumenty	či	vlastní	poznatky	z kvalitativního	výzkumu.

Práce	 je	 strukturována	 do	 pěti	 kapitol	 (1.	 Metodika	 práce,	 2.	 Literární	 rešerše,	

3. Metody	získávání	dat,	4.	Analýza	cestovního	ruchu	v	kraji,	5.	Návrh	produktu	cestovního	

ruchu)	 a	 dodržuje	 rozsah	doporučený	 pro práce	 tohoto	 typu.	 Cíle	 práce	 jsou	 formulovány	

jasně	a	srozumitelně,	hypotézy	mají	podobu	výzkumných	otázek.	Po	formální	stránce	mám	

výhrady	k častým	překlepům	v podobě	chybějících	háčků	a	čárek	nad	písmeny,	překlepům	

ve	slovech	nebo	přebytečným	a	chybějícím	mezerám	v textu.	V naprosté	většině	se	nejedná	

o	 významné	 gramatické	 prohřešky,	 avšak	 tato	 zjevná	 nedbalost	 při	 finálních	 korekturách	

narušuje	jinak	dobrý	dojem	z celé	práce.	

Kapitola	1	a	2	působí	ve	srovnání	s úvodem	a	praktickou	částí	poněkud	zkratkovitým	

a neuceleným	dojmem.	To	je	často	způsobeno	doslovnou	citací,	která	tak	narušuje	plynulost	

textu.	 Využitá	 literatura	 a	 zdroje	 dat	 jsou	 vzhledem	 ke	 konkrétnímu	 zaměření	 práce	

dostačující,	 a	 jsou	 většinou	 řádně	 citovány.	 Pouze	 citovaná	 publikace	 „Štěpánek,	 Kopačka	

a Šíp	 2001“	 na	 str.	 11	 není	 v Seznamu	 literatury	 a	 použitých	 zdrojů	 uvedena	 a	 na	 stejné	

straně	jsou	pak	citovány	zdroje	„Hesková	2009“	a	„Vystoupil,	Šauer	a	kol.	2011“,	které	jsou	

v rozporu	 se	 Seznamem	 literatury	 a	 použitých	 zdrojů	 ve	 vročení	 (zde	 uvedeny	 pod	 roky	

2006	a	2007).	Nestandardním	způsobem	je	v textu	odkazováno	na	internetové	zdroje,	např.	

„zdroj	CzT“	(str.	26)	nebo	„podle	dat	ČSÚ“	v tabulkách	a	grafech.

Obsah	 kapitoly	 1	 Metodika	 práce	 a	 podkapitoly	 2.3	 Vybrané	 ukazatele	 cestovního	

ruchu,	 která	 definuje	 dále	 použité	 statistické	 ukazatele	 (tedy	 ukazatele	 kvantitativní	

povahy),	 by	 bylo	 lepší	 začlenit	 do	 kapitoly	 3	 Metody	 získávání	 dat,	 která	 shrnuje	 pouze	

různé	přístupy	při	kvalitativním	výzkumu.	V této	části	by	se	rovněž	hodilo	zdůvodnit	výběr	

použitých	metod	při	vlastním	kvalitativním	výzkumu.

Zatímco	předkládaná	práce	působí	zpočátku	nekonzistentním	dojmem,	praktická	část	

práce	 obsahující	 vlastní	 výzkum	 a	 návrh	 nového	 produktu	 CR	 je	 velmi	 poutavá	

a inspirativní.	 Analytická	 kapitola	 4	 blíže	 seznamuje	 s podmínkami	 cestovního	 ruchu	

v Pardubickém	 kraji,	 který	 autorka	 dále	 rozděluje	 podle	 dříve	 vymezených	 turistických	

regionů	a	turistických	oblastí.	I	když	je	odlišnost	názvu	turistické	oblasti	„Východní	Čechy“	

a administrativního	 vymezení	 „Pardubický	 kraj“	 v práci	 považována	 za	 nevýhodu,	

z kvalitativního	 výzkumu	 je	 zřejmé,	 že	 představitelé	 kraje	 neměli	 v minulosti	 snahu	 tuto	



skutečnost	jakkoli	měnit,	tedy	že	tento	stav	považují	za	vyhovující.	V této	části	práce	pouze	

postrádám	 krátký	 typologicky	 rozdělený	 výčet	 hlavních	 atraktivit	 CR	 v Pardubickém	kraji,	

které	jsou	jinak	obsaženy	v různých	částech	textu.	

V úvodu	 autorka	 zaujímá	 kritický	 postoj	 k nesprávné	 a	 často	 zavádějící	 interpretaci	

statistických	dat	uživateli,	v praktické	části	proto	 tato	 absolutní	 čísla	vhodně	relativizuje	a	

srovnává	s ostatními	kraji	Česka.	Pouze	v tabulkách	2	a	3	je	nesprávně	pojmenován	poslední	

sloupec	indexu	změny	u	nerezidentů	„2011/2012“.

Na	základě	kvalitativního	výzkumu	s představiteli	cestovního	ruchu	v kraji	s	využitím	

polostrukturovaných	 rozhovorů	 získala	 autorka	 velmi	 cenné	 informace.	 Z	 nich	 je	 patrný	

odlišný	způsob	vnímání	problematiky	jednotlivými	subjekty.	K této	stěžejní	části	bakalářské	

práce	 nemám	 sebemenších	 výhrad,	 pouze	 rozhovor	 se	 zástupcem	 Destinační	 společnosti	

Východní	Čechy	nejspíše	proběhl	12.	4.	2013	a	ne	o	rok	později,	jak	je	v práci	uvedeno.

Při	návrhu	vlastního	produktu	cestovního	ruchu,	který	je	zaměřen	na	gastroturistiku,	

zkvalitnění	 nabídky	 stravovacích	 zařízeních	 a	 podporu	 lokálních	 producentů	 potravin,	

autorka	 navazuje	 na	 teoretickou	 část	 a	 zohledňuje	 aktuální	 trendy	 v cestovním	 ruchu	

(Šindelářová	 2008).	 Kvalitativní	 rozhovory	 ukázaly	 to,	 co	 prostá	 statistická	 data	 neříkají.	

Skutečnost,	že	v kraji	působí	organizace	na	podporu	a	regulaci CR,	 ještě	nutně	neznamená,	

že	 je	 kraj	 v tomto	 ohledu	 aktivní.	 Proto	 bych	 tak	 kriticky	 nehovořila	 o	 „neochotě	 a	 malé	

odvaze	soukromého	sektoru	spolupracovat	na	krajských	a	obecních	projektech“	(str.	51).

Gastroturismus	 v národním	 ani	 v	 regionálním	 měřítku	 až	 na	 výjimky	 nikdy	 nebude	

hlavním	cílem	turistů,	proto	by	měl	být	vždy	spíše	doplňkem	k již	existujícím	produktům	

cestovního	ruchu.	Důležité	však	je	vyplňovat	novými	atraktivitami	tzv.	„hluchá“	období,	aby	

mohl	být	dodržen	standard	nabízených	služeb	po	celý	rok.

Domnívám	se,	že	si	Lucie	Horáková	zvolila	pro	svou	bakalářskou	práci	velmi	zajímavé	

téma,	které	kvalitně	zpracovala	a	které	má	potenciál	k dalšímu	rozvoji	v podobě	diplomové	

práce	 a	 navázání	 hlubší	 spolupráce	 s krajskými	organizacemi	 podporujícími cestovní	 ruch	

v Pardubickém	 kraji.	 Práci	 proto	 i	 přes	 výše	 uvedené	 výhrady	 doporučuji	 k obhajobě.	

Závěrem	prosím	o	reakci	na	následující	otázky:

1. V	 Grafu	 1	 na	 str.	 25	 je	 mezi	 roky	 2006	 a	 2007	 patrný	 nárůst	 počtu	 ubytovacích	

zařízení	zhruba	o	třetinu.	Čím	si	takový	nárůst	vysvětlujete?	Co	všechno	se	může	za	

tímto	nárůstem	schovávat?

2. Z rozhovoru	 s představitelem	 Destinační	 společnosti	 Východní	 Čechy	 vyplynulo,	 že	

za	 příspěvek	 30	 tis.	 Kč	 mají	 členové	 možnost	 ovlivňovat	 program	 a	 strategii	

společnosti.	Na	druhé	straně	ale	uvádí,	že	nejsou	kulturní	akce	koordinované,	tedy	že	

se	 vzájemně	 kryjí	 nebo	 svým	 časováním	 nemotivují	 návštěvníky	 k delšímu	 pobytu	

v kraji.	Co	si	o	těchto	protichůdných	tvrzeních	myslíte?

V	Praze	dne	4.	června	2013 Mgr.	Hana	Bednářová


