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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Dopady cestovního ruchu na fyzickogeografické prostředí v Jizerských horách  

Autor práce: Kateřina Boudová  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Je stanovena jedna otázka k rešerši lieratury a jedna k analytické části. 

 

Práce s literaturou 

Literární rešerše je poměrně stručná (cca 3,5 strany). Bylo by vhodné věnovat více pozornosti 

literatuře o vlivech cestovního ruchu na ŽP ve (středo)evropském kontextu. Jak se liší vliv cestovního 

ruchu na ŽP v oblastech relativně málo ovlivněných lidskou činností (např. regiony zmíněné 

Austrálie) a v regionech dlouhodobě lidmi využívaných, kde byla např. intenzita zemědělského 

využití vyšší než v současnosti (Jizerské hory a jiné)? 

 

Metodika práce 

Autorka zdokumentovala vývoj dvou lokalit (Jizerka, Bílá Desná) v letech 2013–2015 a vedla 

rozhovor s vedoucím správy CHKO Jizerské hory. Jinak se práce zakládá na převzatých zdrojích. Ke 

struktuře práce mám otázku, proč byla zařazena samostatně kapitola 6 (Monitoring pohybu turistů), 

jejíž obsah přímo souvisí s podkapitolou 5.4 (Monitoring cestovního ruchu v Jizerských horách). 

 

Analytická část práce 

Název obr. 17 by měl obsahovat časové období, ke kterému se intenzita návštěvnosti vztahuje. 

Vhodnější by bylo zpracování formou kartodiagramu, kde by velikost mapového znaku odpovídala 

počtu návštěvníků (a kde by samozřejmě byla uvedena i legenda, která na obr. 17 chybí). Jaký je 

zdroj tvrzení na s. 31: „Majitelé hotelů a penzionů jednoduše přiznají méně ubytovaných osob, tím 

pádem odvádí menší poplatky a sami mají větší zisk.“? 

 

Závěry práce 

Není věnován dostatečný prostor cílům práce. Jestliže název práce zní „Dopady cestovního ruchu na 

fyzickogeografické prostředí v Jizerských horách“, měla se autorka věnovat především 

environmentálním dopadům (ekonomickým a sociálním pouze okrajově). Je citováno pouze obecné 

tvrzení: „Turismus ovlivňuje všechny složky přírodních sfér (Sunlu 2003, Rabbany 2013).“ Jaké složky 

jsou ale nejvíce ovlivněny/ohroženy v českém, příp. ve středoevropském kontextu? 

Jaké závěry plynou z případových studií? 
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2. 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 

Citace mají být ve formátu (Novotná 2014), nikoliv (Novotná, 2014). Občas se vyskytují překlepy a 

zřídka i pravopisné chyby. Chybně jsou označeny obrázky na s. 18 (3 a 4 místo 6 a 7). V názvu mapy 

se nepoužívá slovo „mapa“. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Kladně hodnotím především zpracování dvou případových studií, kde se projevila také autorčina 

znalost daných lokalit. Za největší slabinu práce považuji její závěr, ve kterém nebyly poznatky 

z případových studií prakticky využity. Formální zpracování je i přes výše uvedené nedostatky dobré. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Viz otázky k jednotlivým částem uvedené výše. 
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