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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: výborná  

Citační úroveň:  výborná  

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

Po formální stránce shledávám práci v pořádku. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Autorka si vybrala aktuální téma  rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti, které se pokusila 
obohatit obecnější diskuzí o roli neziskových subjektů i šíře o problémy spojené s destinačním 
managementem, rolí sociální kapitálu v rozvoji venkovských oblastí. Snažila se propojit 
geografický pohled s pohledem marketingovým, a to nejen v aplikační, ale i v obecnější rovině.  
Výběr modelového území odráží otázku problémového řízení v prostředí heterogenního kraje 
i turistické oblasti, pokouší se doložit relativně nižší návštěvnost ve vztahu ke kvalitě 
potenciálu CR. Výzkumné otázky i struktura práce odpovídají vytčeným cílům. 
 

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

Práce s literaturou je kvalitní, snaží se provázat terminologii i přístupy geografie, ekonomie 
CR a regionálního rozvoje, což považuji za přínosné. 
 

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

Metodika je detailně popsána, za důležité považuji, že byla sledováno široké spektrum 
aktérů, samozřejmě s hlavním zaměřením na dominantní  Posázaví o.p.s. 
 

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

Vlastní analýza potenciálu CR i činnosti aktérů je provedena dle mého názoru pečlivě, 
nesourodost oblasti (i její samotný název) zřetelně omezují možnosti cíleného rozvoje CR, stejně 
tak jako poměrně nízká či absentující spolupráce mezi jednotlivými subjekty v CR, včetně 
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neziskového sektoru. Hlavní problémy jsou jasně analyzovány a hodnoceny. 

 

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

Závěr jasně shrnuje získané poznatky. Nepříliš reflektuje obecná zjištění o roli neziskových 
sektorů v CR, zde jsem očekával trochu širší obecnější zamyšlení, které by bylo inspirující i 
pro jiné oblasti CR než je ta modelová, lepší propojení kvalitní teoretické i empirické části.  
Možnosti řešení problémů v modelovém území  jsou spíše jen naznačeny, i zde by bylo 
možno např. konkrétně navrhnout možnosti propagace jednotlivých produktů a roli a  podíl 
neziskových organizací na této činnosti. 
 

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

Na závěr bych rád pochvalně konstatoval, že práce je psána s přehledem i jistou rutinou, 
která dokládá, že autorka zvládla nejen akademickou práci s literaturou, zdroji a metodami, 
ale má již vlastní zkušenosti z praxe v cestovním ruchu. Tyto zkušenosti se odrážejí i na 
formální stránce práce. Vzhledem k tématu, které je atraktivní i pro širší odbornou veřejnost, 
doporučuji nejen práci k obhajobě, ale též autorce zúčastnit se soutěže studentských prací 
v oboru CR, pořádané CzechTourism. 
 

Otázky k obhajobě 

Pro geografa zarážejícím (až úsměvným) dojmem působí fakt, že společnost s názvem Posázaví by 
měla řídit CR na Příbramsku. Jak si myslíte, že očekávaný mohutný rozvoj CR po zpřístupnění 
Vojenského újezdu, ovlivní řízení CR v širším regionu? 
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