
Posudek školitelky diplomové práce 

 

„Typologie golfových hřišť v Česku“  

 

Lenka Svobodová 

 

Počet golfových hřišť zaznamenal v posledních desetiletích v Česku nebývalý nárůst. Jejich 

problematika je zpravidla řešena z úhlu pohledu jejich uživatelů či jako atraktivita 

přilákávající do míst jejich lokalizace stále více návštěvníků. Hlavní proud ohlasů na existenci 

golfových hřišť je spíše pozitivní. Negativní hlasy se ozývají z úst environmentalistů a jsou 

spíše sporadické. Předložená práce se pokouší uchopit tuto problematiku komplexněji a 

přiblížit golfová hřiště Česka z několika úhlů pohledu. Vedle klasické typologie z hlediska 

uživatelů, hráčů, je detailně zachyceno na jakých plochách tyto nemalé, zpravidla pro 

veřejnost uzavřené areály většinou situované do otevřené krajiny, vznikly. Případová studie 

dvou rozdílných areálů poukazuje na názory dotčených aktérů (samospráva, rezidenti, 

provozovatel hřiště). Během práce byla odhalena skutečnost, která je v rozporu s povinnostmi 

majitelů hřišť a to, že nedošlo k vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu a deklarovaná 

struktura ploch hřišť podle záznamů v katastru nemovitostí neodpovídá faktickému stavu. Jak 

je možné, že tímto dochází k významným daňovým únikům a zda a kde je chyba z hlediska 

legislativních opatření, je již nad rámec této práce. Je zde však vytvořen věrohodný 

podkladový materiál, kterému by měla být na jiném odborném poli věnována pozornost. 

 

Cíl práce je jasně definován a splněn. Na danou problematiku je nahlíženo nově z několika 

úhlů pohledu. Metodickou část práce je možné pochválit: autorka ji zpracovala velice pečlivě 

tak, aby čtenář porozuměl jednotlivých postupům práce při získávání detailních informací o 

jednotlivých hřištích. Mravenčí práce přinesla překvapující zjištění, která je možné považovat 

za hlavní přínos předložené práce (kvalitně zpracováno formou mapového výstupu). Autorka 

prokázala schopnost pracovat s relevantními zdroji i metodami různého typu (kvantitativní 

ukazatele, terénní šetření, řízené rozhovory) a dobře je zpracovat. Práce je po formální stránce 

provedena velmi kvalitně.  

 

Práci Lenky Svobodové považuji za přínosnou a zdařilou. Splňuje požadavky kladené na 

tento typ kvalifikační práce a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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