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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Předkládaná práce má adekvátní délku. Po formální stránce je práce kvalitní, přehledná, logicky 

uspořádaná a členěná. Použitá literatura je správně citována. Autorka prokazuje nadstandardní 

formulační a stylistickou schopnost, práce je bezchybná po pravopisné stránce. Odborná 

terminologie je používána správně a se zjevným porozuměním jednotlivým termínům. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíl práce je stanoven přiměřeně. Práce je v kontextu diplomových prací poměrně inovativní. Autorka 

se totiž primárně nezabývá geografií objektu, tedy lokalizačními předpoklady, infrastrukturou či 

službami cestovního ruchu (jak je u prací zaměřených na cestovní ruch časté), ale geografií subjektu, 

tedy hodnotí organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve vybraném území. V tomto smyslu 

lze práci zařadit do oblasti aplikované geografie cestovního ruchu s přesahem do problematiky 

místního a regionálního rozvoje. 

Určitý problém v zaměření práce, či možná spíše v popisu tohoto zaměření v úvodních kapitolách 

spatřuji v širokém významu pojmu „neziskový sektor“. Neziskovou organizací může být malý spolek 

nebo také velmi vlivná organizace krajského či státního významu hájící velmi různorodé zájmy vč. 

zájmů víceméně privátních či dokonce komerčních, což mj. zcela neodpovídá označení „neziskový“. 

Role jednotlivých neziskových organizací tedy může být rozmanitá a posoudit roli neziskového 

sektoru jako celku je velmi obtížné a může vést k nesprávnému zobecnění. Práce se přitom primárně 

zabývá destinačním managementem, resp. destinačními organizacemi, což by bylo vhodné zdůraznit 

v úvodu a případně i v názvu práce. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretická část práce je zpracována korektně, autorka řešenou problematiku diskutuje přehledně a 

v adekvátním rozsahu. Provádí skutečnou diskusi literatury (nikoli tedy její pouhý popis), jednotlivé 
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zdroje porovnává a konfrontuje a vytváří i vlastní dílčí závěry teoretické povahy. Velmi oceňuji 

solidní propojení problematiky cestovního ruchu s teoretickými přístupy v místním a regionálním 

rozvoji, zejména pak pasáže hodnotící roli sociálního kapitálu a „vnitřních zdrojů“ destinace v rozvoji 

cestovního ruchu. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika práce je popsána přehledně a podrobně. Autorka vhodně kombinuje metody kvantitativní 

a kvalitativní a využívá přitom primární i sekundární zdroje. Předkládaná analýza je proto rozborem 

situace v území, který stojí na informacích získaných jak z běžných, veřejně dostupných statistických 

zdrojů, tak i širokým spektrem vhodně zvolených vlastních šetření jak mezi aktéry cestovního ruchu 

v území, tak i mezi návštěvníky území. Na druhou stranu vlastní využití, či možná „vytěžení“ této 

metodiky není zcela uspokojivé. Autorka často řeší jednotlivé problémy v obecné rovině, což by bylo 

v pořádku u teoreticky zaměřené práce, méně však u práce aplikované, empirické, zacílené na 

konkrétní území (viz další část hodnocení). 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Zatímco k teoretické části práce, práci s literaturou, ke zvolené metodice a k formální stránce práce 

prakticky nemám výhrady, v analytické, resp. empirické části shledávám několik dílčích nedostatků. 

Stále jde o text, který je přehledný, ucelený, srozumitelný a vyplývají z něj zajímavé závěry. 

V odpovídající kvalitě je zpracovaná část věnovaná vývoji a lokalizačním faktorům cestovního ruchu 

v řešeném regionu. Autorka správně upozorňuje na geografickou nesourodost území projevující se 

mnoha způsoby od jeho v podstatě „technického“ názvu až po složitou dopravní obslužnost území 

jako celku. Dílčí nedostatky spatřuji v analýze SWOT na str. 76-77, kde jsou mezi příležitostmi často 

uváděné návrhy opatření (např. „ideální podmínky pro sportovní CR“ nikoli tedy vnější impulzy a 

prostředí) a mezi hrozbami slabé stránky (typicky „nízká úroveň hromadných ubytovacích zařízení“). 

V části založené na analýze výsledků vlastních šetření postrádám větší hloubku rozboru jednotlivých 

problémů a více kvalitativního hodnocení. Např. v práci je uvedeno, kolik respondentů považuje 

koordinaci rozvoje CR v území za dobrou a kolik naopak za špatnou, zda danou odpověď označovali 

spíše podnikatelé, nebo zástupci samospráv, zástupci Příbramska, Benešovska či Kuthohorska, 

nedozvíme se ale hlubší hodnocení příčin, a tedy podstatu zjištěného problému. Zde by autorčině 

výzkumu prospělo buď podrobné dotazování formou řízených rozhovorů (autorka tuto metodu 

využila, ale zjištěné závěry jsou často obecné a málo podrobné), nebo doplnění dotazníků o několik 

otevřených otázek a jejich vyhodnocení. Rovněž analýza role jednotlivých destinačních organizací 

zůstává často spíše v popisné rovině a případné problémy zmiňuje spíše obecně. Detailnější závěry 

nabízí podkapitola analyzující odpovědi návštěvníků destinace (opět s pomocí dotazníkového 

šetření), kde i samotná kvantitativní analýza nabízí dostatečnou informační základnu. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou napsány srozumitelně a přehledně, autorka odpovídá na otázky stanovené 

v úvodu práce. Hlavním omezením zůstává výše uvedená nedostatečná hloubka zjištěných 

problémů, poznatků a závěrů, v kapitole „závěr“ je však jisté zobecnění samozřejmě na místě. 



3 
 

Závěrům mimoto poněkud chybí zasazení do teoretického kontextu, který je přitom v teoretické 

části nastíněn kvalitně. Zásadním, a podle všeho správným závěrem je, že roztříštěná a heterogenní 

oblast Střední Čechy – jih nemá reálný potenciál stát se destinací cestovního ruchu a už vůbec ne být 

nabízena jako produkt. Odpovídajícím způsobem je komentována také složitá struktura řízení 

rozvoje cestovního ruchu ve středních Čechách a v Česku obecně, vč. nevyjasněné a často duplicitní 

role regionálních samospráv a destinačních organizací. Autorka dochází k věrohodnému závěru, že 

rolí samospráv by měla být hlavně koordinace, metodická podpora apod., rolí destinačních 

organizací pak především marketing. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

I přes výše uvedené dílčí výhrady se domnívám, že práce s přehledem splňuje nároky na diplomové 

práce kladené. Autorka prokázala solidní orientaci v literatuře a v teoretických konceptech, 

dovednost připravit, realizovat a vyhodnotit vlastní šetření (byť s výše uvedenými výhradami a 

omezeními), dovednost analytické práce i schopnost zpracovat téma do přehledně členěného, 

formálně bezchybného, stylisticky dobře napsaného textu. Teoretické přístupy jsou následně 

skutečně ověřovány a diskutovány v empirické části, širší zamyšlení nad empirickými závěry a jejich 

zpětné zobecnění v závěru však v práci víceméně chybí. Přínosy práce jsou limitovány především 

zmíněným „nedotažením“ naznačených problémů a závěrů do větší šíře či hloubky. V kontextu 

diplomových prací zaměřených na cestovní ruch se však jedná o práci vysoce nadprůměrnou, v řadě 

ohledů inovativní. V dalším bádání či v aplikační sféře je bezpochyby možné využít především 

teoretickou část a jistě i řadu závěrů části empirické. 

 

Otázky k obhajobě 

• Jak dlouhé byly uskutečněné řízené rozhovory, zda a jak navazovaly na provedené 

dotazníkové šetření a do jaké míry obohatily autorčino poznání řešeného problému? 

• Jaké nosné produkty cestovního ruchu může řešené území nabídnout? Které nástroje 

(propagace, distribuční kanály) by podle autorky byly efektivní při realizaci marketingu 

řešené oblasti, resp. marketingu těchto produktů? 
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