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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: PROJEVY A DŮSLEDKY TURISTIFIKACE V TEPLICÍCH  

Autor práce: Eva Čáslavová   

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: dobrá  

Stylistická úroveň: velmi dobrá  

Citační úroveň:  velmi dobrá  

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

Formální  úprava a stylistika textu diplomové práce je na dobré úrovni, grafické části však měla být 

věnována větší pozornost. Postrádám bohatší a pestřejší zejména mapový doprovod (pouze 1 mapa 

s lokalizací Teplic). Určitě by měly být znázorněny vazby sledované lokality na okolí (geopolohové 

poměry) a vnitřní prostorová diferenciace (např. negativně hodnocené prostory ze strany 

respondentů).  Absentuje doprovodná fotodokumentace. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle jsou poměrně dobře vystaveny a formulovány, totéž platí o výzkumných otázkách. Téma je 

v současné Evropě velice frekventované v souvislosti s pronikáním jiných kulturních prvků do Evropy. 

Na tento problém, v souvislosti s arabskou komunitou, se naráží právě ve sledované lokalitě. 

Autorka věří, že některé závěry a doporučení se mohou stát inspirací pro Magistrát města Teplice. 

 

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

Práce je teoretický vcelku dobře ukotvena. Dokonce mám připomínku, že některé teoretické vstupy 

nemají patřičnou odezvu a analytické části (např. principy Butlerova konceptu str. 9 či otázka 

inscenizace str. 17). Literaturu by bylo možné naopak rozšířit o některé práce bývalého Ústavu 

výstavby a architektury, který se problematikou vlivu aktivit cestovního ruchu na sociální, ale i 

přírodní prostředí zabýval (a to i v prostoru Ústeckého kraje). V teoretické části mi poněkud vadí 

prolínaní textu teoretických otázek s reáliemi dané lokality (např. popis lázní na str. 6 či historie 

lázeňství str. 21).  

 

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

Použité metody rámcově odpovídají potřebám k naplnění cílů diplomové práce. Mám určitou skepsi 
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k dotazníkům vyplňovaným „náhodně“ respondenty. Tady stálo za úvahu verifikovat výsledky 

menším vzorkem prostřednictvím „klasického dotazování“. Podle mého názoru je počet 42 otázek 

příliš vysoký a nutně dochází ke ztrátě pozornosti respondenta.  

 

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

Analytická část je na slušné úrovni, autorka projevuje snahu interpretovat dané výsledky.   

 

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

Závěry se pokoušejí odpovědět na výzkumné otázky. Postrádám zasazení závěru do širších funkčních 

a asi i prostorových souvislostí.  

 

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

Jak bylo naznačeno v předcházejícím dílčím hodnocení diplomové práce, lze konstatovat, že cíle byly 

naplněny. Postrádám těsnější provázanost teoretické a analytické části (viz  „Práce s literaturou“. 

Největší přínos lze spatřovat v analytické části (i když i zde jsou určité metodologické nedokonalosti) 

a oceňuji snahu navrhnout praktická doporučení. 
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