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Autor práce: Bc. Eva Čáslavová  

 

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.) 

Škoda překlepu v anglickém názvu práce! Postrádám více grafických prvků včetně fotodokumentace. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce se věnuje aktuální problematice, které se stále častěji věnují i média (problematika lázeňské 

kulturně odlišné klientely). Cíle i pracovní otázky jsou jasně stanoveny a práce vede k jejich naplnění.  

 

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

Na první pohled se zdá, že autorka pracuje jen s minimálním počtem literárních zdrojů. V kritické 

rešerši však pracuje často a vhodně s myšlenkami autorů, které jsou obsaženy v citovaných dílech 

(tzv. citace v citaci) a diskuse tak není nikterak ochuzena. Teoretické zarámování práce je provedeno 

kvalitně, není samoúčelné, ale autorka na jeho základě polemizuje s možnostmi, které by mohly 

platit pro řešenou případovou studii. 

 

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

Autorka vhodně zvolila několik výzkumných metod: rešerši literatury a sekundárních zdrojů (výroční 

právy, propagační materiály, novinové články), analyzovala dostupná statistická data. Dále provedla 

řízené rozhovory s hlavními aktéry (magistrát, lázně), které odhalily pohled na řešenou problematiku 

právě z jejich úhlu pohledu. Další primární data byla získána formou dotazníkového šetření od dvou 

set osob z přítomného obyvatelstva. Autorka si je vědoma problematiky reprezentativnosti 

získaných odpovědí, a tak s nimi i pracuje velmi obezřetně. Proveden byl i monitoring funkčních 

změn v lázeňské oblasti. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce poskytuje komplexní pohled na problematiku cestovního ruchu v Teplicích. 

Vhodně jsou komparovány poznatky získané ze sekundárních i primárních dat. Statistická data tak 

doplňují názory a postoje hlavních aktérů a vzorku přítomného obyvatelstva. Škoda, že se na 

výzkumu opakovaně odmítli podílet i zástupci nejčastěji diskutované komunity hostů, tedy komunity 

arabské. 

 

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

Závěr práce přináší nejen odpovědi na výzkumné otázky, ale také diskusi problémů odhalených 

provedeným výzkumem a návrhem možných opatření, která by přinesla zklidnění současné situace 

považované částí veřejnosti za neúnosnou. 

 

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

Předloženou práci považuji za kvalitní studii, která dává na základě relevantních údajů nahlédnout 

do často mediálně prezentované problematiky a tak může přispět k jejímu co nejobjektivnějšímu 

řešení.  Rozhodně doporučuji práci k obhajobě a autorce též doporučuji přihlásit diplomovou práci 

do soutěže vyhlášené agenturou CzechTourism. 

 

Otázky k obhajobě 

Lze považovat projevy turistifikace vždy pouze v souvislosti s negativní konotací, či může mít i 

pozitivní rysy? 
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