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Předkládaná bakalářská práce čítá 62 stran, 14 obrázků, 2 tabulky, přílohou jsou 
otázky pro řízený rozhovor s představiteli destinačních společností, svou rozsáhlostí tak patří 
k obsáhlejším pracím tohoto typu. 

Autorka se zaměřila na destinační management, cílem práce bylo zhodnotit cestovní 
ruch v Ústeckém kraji s dílčím cílem konfrontovat zjištění se „Strategií rozvoje cestovního 
ruchu v Ústeckém kraji“ a druhým cílem bylo porovnat situaci před a po zahájení projektu 
„Brána do Čech“. Pro tento typ práce autorka poměrně uceleně představuje problematiku 
destinačního managementu, uvádí čtenáře do kontextu přehledem používané terminologie, 
funkčně vymezuje destinační management od jiných typů managementu a zabývá se funkcemi 
destinačního managementu na teoretické úrovni, dále ho zasazuje do českého 
institucionálního a legislativního rámce, zabývá se jím na různých geografických 
řádovostních úrovních, identifikuje aktéry v destinačním managementu na základě 
teoretického modelu 3K – koordinace, kooperace, komunikace a stručně rozvádí také jeho 
financování. V analytické části autorka vypracovala SWOT analýzy pro jednotlivé dotčené 
regiony a v nich pak provedla terénní výzkumné šetření formou řízených rozhovorů 
s představiteli destinačních společností. 

Teoretická část práce je poměrně vyvážená analytické a výzkumné části. 
K samotnému členění v kapitoly mám několik připomínek: kapitola Úvod by měla reflektovat 
kapitolu Závěr a naopak co se týká úvodu a shrnutí studované problematiky, představení a 
naplnění cílů, představení způsobu výzkumu a jeho výsledků. Metodika práce (kapitola 2.) je 
přehledně představena, v následujících kapitolách výzkumné části je pak ale metodiky stále 
opakována. Kapitola 3. Komplexní charakteristika vybraného území – Ústecký kraj není 
komplexní charakteristikou, zabývá se fyzicko-geografickými podmínkami, administrativním 
členěním a zmiňuje počet obyvatel a hustotu zalidnění. Chybí socio-ekonomické 
charakteristiky, některé jako např. struktura zaměstnanosti, spádovost… s ohledem na služby 
a cestovní ruch by byly pro práci relevantní. Před Závěrem pak především postrádám Diskusi 
výsledků, která by konfrontovala teoretickou část, analytickou část, výsledky rozhovorů, 
zhodnotila by výsledky a nabídla shrnutí do Závěru. Takto působí Závěr odtrženě od teorie a 
celého těla práce. 

Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou českou i zahraniční, 
prokázala schopnost práce s veřejně dostupnými informačními zdroji a analytické schopnosti. 
Neklade však dostatečný důraz na syntézu závěrů ze zjištění a propojení faktů do širších 
souvislostí. Autorka zpracovala několik poměrně obsažných SWOT analýz, ale co je jejich 
výstupy? K čemu je lze dále využít, aby nebyly samoúčelné? 

Dle metodiky probíhalo výzkumné šetření formou řízených rozhovorů, soubor otázek 
je přílohou práce. V práci není příloha prakticky vůbec zmíněna. Jak probíhala příprava 
souboru otázek? Nešly některé z nich zodpovědět tzv. přípravou od stolu a místo těchto 
položit otázky jiné? Vyhodnocení rozhovorů věcně plně neodpovídá souboru otázek, některé 
nejsou zodpovězeny, proč? A naopak, jak bylo dle metodiky zjišťováno financování 
destinačních společností, které se objevuje ve výsledcích šetření, ale nikoliv v souboru 
otázek? V případě Českého Švýcarska je uvedeno, že k rozhovoru nedošlo, v rámci 
vyhodnocení výsledků se ale o rozhovoru mluví. Práci by prospěla celkově lepší prezentace 
vyhodnocení šetření.  



Autorka se v textu několikrát dopouští drobných nepřesností ve svých formulacích, 
kdy čtenář chvíli tápe, např. na s. 39, řádek 9 „…Strategie rozvoje CR v Ústeckém kraji 
z roku 2010, kde je vše velmi podrobně rozpracováno.“ Co je myšleno vším? Nebo na s. 52, 
řádek 25 kde se píše o Českém Středohoří a Podřipsku a jejich prezentaci v obchodním centru 
Letňany, pravděpodobně se jedná o Letňany v Praze. Termín hustota obyvatel doporučuji 
nahradit termínem hustota osídlení nebo zalidnění. Ve zkratce metry nad mořem se za prvním 
„m“ nepíše tečka, je to fyzikální jednotka. Nezaměňovat 20,8 % (počet procent) a 20,8% 
(dvacetiprocentní podíl) na s. 51. Práce je jinak psána velmi čtivě a plynule, s malým 
množstvím překlepů, které přibývají ke konci práce. Vyskytují se chyby v interpunkci a 
nejsou platné odkazy v textu na čísla obrázků. 

Předkladatelka ve své práci přes větší množství drobných výhrad splnila podmínky, 
které se kladou na bakalářskou práci, a proto práci doporučuji k obhajobě. Jako důležitou 
podmínku hodnocení zároveň ale doporučuji identifikaci užšího propojení teorie, analýzy, 
terénního šetření, následně rozvinout širší diskusi výsledků a ověření naplnění cílů, což 
přispěje k větší kompaktnosti a provázanosti práce. Dokáže-li toto předkladatelka v práci 
nalézt, prezentovat a obhájit, navrhuji hodnocení známkou výborná. 

V Praze dne 3. 9. 2013 Mgr. Alžběta Vazačová


