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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vliv turismu na památky UNESCO: Český Krumlov a Telč     

Autor práce:  Petra Machová   

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci pozitivních a negativních dopadů cestovního ruchu 

v historickém jádru Českého Krumlova a Telče po roce 1992, kdy byla města zapsána na Seznam 

světového dědictví UNESCO. Zároveň analyzuje současný stav zapsaných památek. V první části 

práce je rozebírána odborná literatura zabývající se problematikou cestovního ruchu. V dalších 

kapitolách se práce zaměřuje na návštěvnost, demografické změny a řízení cestovního ruchu v 

jednotlivých destinacích. Autorka se problematice věnuje v několika rovinách (demografický 

vývoj místních obyvatel, vývoj počtu domů, ubytovacích a stravovacích zařízení, analýza 

turistických portálů, terénní šetření a řízené rozhovory se starosty a dalšími představiteli obou 

měst). Hlavní i vedlejší cíle práce jsou staveny zcela jednoznačným, přiměřeným a tématu 

odpovídajícím způsobem. 

 

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

První kapitoly se věnují teoretickému zarámování. Opírají se o odbornou literaturu, závěrečné 

práce a vědecké články zabývající se obecnými definicemi, managementem, problematikou 

zapsání památky na SSD a dopady cestovního ruchu. Další zdroje se zaměřují na konkrétní 

destinace. Z některých z nich je možné čerpat data pro praktické části práce. Literární přehled je 

zpracován přehledným, vyváženým způsobem. 

 

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

Metodika práce je zevrubně popsána v kapitole 4. Po teoretickém ukotvení práce a diskusi 

relevantní literatury, je metodická část věnována hlavní části práce, jež spočívá v analýze 

cestovního ruchu a jeho dopadů na rozvoj historického jádra Českého Krumlova a Telče po roce 

1992, kdy byla města zapsána na SSD. Analýza je orientována několika směry: 

• popis management plánu, resp. destinačního managementu, 

• rezidenti a nerezidenti – vývoj počtu obyvatel a domů 

• analýza návštěvnosti informačních center, SHZ Český Krumlov a SZ Telč 

• analýza diskusních webů a turistických portálů 

• analýza ubytovacích a restauračních zařízení – Defertova funkce 
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• terénní průzkum 

• řízené rozhovory s vybranými respondenty 

Použitá škála metod je poměrně široká, metody jsou vhodně zvoleny a následně i z větší části 

aplikovány. K metodické části mám jen několik drobných připomínek. Na str. 43 je zmíněn 

marketingový průzkum v Telči (odkaz na VŠPJ, která jej prováděla, se objevuje až v samotné kapitole 

8, kde jsou zmiňovány jeho výsledky), který autorka doplnila vlastním průzkumem mezi 

ubytovacími a restauračními zařízeními v obou městech. Pomocí emailové korespondence byly 

kontaktovány provozovny nacházející se v historických jádrech těchto měst. Není zde ale 

zmíněno, kolik podnikatelů bylo tímto způsobem kontaktováno.  

 

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

Analytická část práce je zpracována pečlivě, autorka se zde v dostatečné míře věnovala všem 

vytčeným cílům.  Jednotlivé směry výzkumu na sebe vhodně navazují a  utvářejí tak ucelenou 

strukturu práce. Diskutabilní jsou do jisté míry (z hlediska metodického), dle mého názoru, závěry 

učiněné z dotazování podnikatelů v oblasti CR (kapitola 8) a řízených rozhovorů (kapitola 10). Přesto 

byly zdrojem cenných informací.   

 

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

Některé  dílčí závěry  se jeví jako diskutabilní či by si zasloužily více rozvést – např. na str. 61 autorka 

uvádí, že „pokles obyvatel (v Českém Krumlově) zajisté souvisí s celkovým poklesem obyvatel v 

Česku. Podobně jako v Telči ale není možné zcela určitě prokázat souvislost mezi zapsáním 

oblasti na SSD a snížením počtu obyvatel.“  To je poněkud odvážné tvrzení, vezeme-li v úvahu, 

že od roku 2000 došlo k navýšení počtu obyvatel v důsledku zvýšené porodnosti.  Zde je nutno 

vzít v potaz i autorkou zmiňovanou romskou komunitu, která vykazuje odlišné demografické 

chování. Navíc souvislost se zapsáním na SSD by bylo asi vhodné prokázat nějakou statistickou 

metodou.   

 

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

Formální úpravu práce hodnotím jako výbornou. Rušivým dojmem však působí neustále se opakující 

chyby ve skloňování podstatných a přídavných jmen, budící dojem, že práce byla formulována ve 

spěchu. V některých případech chybí koncovky či celá slova, někde jsou špatně napsány zkratky 

(např. str. 31, 32). Jinak je stylisticky práce na velmi solidní úrovni. Grafy a obrázky vhodně 

doprovázejí text. U grafů 1 a 2 není zcela jasné, proč jsou jednotlivé body proloženy splinovými 

křivkami namísto klasické lomené čáry? Na str. 44 mohla být zvolena vhodnější formulace u otázky 9 

– nehmotná památka se sama o sobě zřejmě nemůže pokusit zapsat na seznam UNESCO. V grafech 
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3 a 4 (domnívám se) by v legendě u roční návštěvnosti mělo být uvedeno, že se jedná o průměrnou 

roční návštěvnost.   

 

3. Souhrn 

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

Hlavní cíl práce spočíval v identifikování pozitivních a negativních dopadů cestovního ruchu na 

rozvoj památky zapsané na Seznamu světového dědictví. Jednalo se zejména o nalezení socio-

prostorových, demografických, ekonomických a funkčních změn, které nastaly po zařazení 

památky na Seznam světového dědictví.  Autorka splnila všechny vytčené cíle.  Mezi hlavní 

přínosy práce lze zařadit objasnění významu management plánu/destinačního managementu 

pro rozvoj destinace, analýzu turistických portálů a diskusních webů (moderních zdrojů 

informací), kapitoly týkající se terénního šetření.  Práce může posloužit jako cenný zdroj 

informací např. pro představitele analyzovaných měst.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1) Na str. 63 uvádíte, že „destinace po roce 2009 zřejmě překročila únosnou kapacitu 

území a zažila výrazný úpadek, ze kterého se ale postupně v dalších letech pomalu snaží 

dostat“ – jaká je konkrétní únosná kapacita? Jak jste k tomuto závěru dospěla? 

2) Na str. 103 uvádíte v diskusi největšího problému, který je řešen v Telči v rámci 

cestovního ruchu názor jednoho z respondentů: „Řešením podle současného starosty je 

zavedení zákona o CR, který by nějakým způsobem upravoval průvodcovství tak, jak je to 

ve světě běžné.“  Mohla byste tuto myšlenku více rozvést a přiblížit? 

 

Datum: 15. 5. 2016  
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