
                       Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
                       Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
                       Albertov 6, Praha 2 128 43 

 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

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

Autor práce: Bc. Petra Machová  

 

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.) 

Práce je přiměřeného rozsahu, kladně hodnotím především schematické znázornění informací 

získaných z rozsáhlé dokumentace doplněné vnějšími rámci. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíl práce je stanoven jasně a je splněn – práce shrnuje dosavadní poznatky o problematice řízení a 

dopadů turismu na vybrané destinace,  vhodně je dokladuje dalšími informacemi z dosud 

neanalyzovaných zdrojů. 

 

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

Autorka prokázala schopnost práce s relevantní literaturou a především dalšími zdroji jako je 

regionální tisk, webové portály a dokázala k nim kriticky přistupovat. 

 

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

Autorka vhodně využila literárních zdrojů, veřejně dostupných dat, prokázala schopnost vyhledat, 

zpracovat a diskutovat data získaná z právních dokumentů, tiskových zpráv, denního tisku a 

webových portálů i fotodokumentace.  Získané poznatky komparovala s informacemi získanými 

pomocí řízených rozhovorů s aktéry působícími v oblasti cestovního ruchu. 

 

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

Autorka získané informace správně interpretuje v kontextu vnějších podmínek. Dokázala se 

orientovat ve velkém množství poznatků, které významově třídí, vhodně a přehledně schematicky 

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

Autorce se podařilo naplnit stanovený cíl.  Dlouhodobě sledované dopady cestovního ruchu na 

vybraná města zveřejňovaná v oficiálních dokumentech dokázala obohatit o informace z dosud 

nesledovaných zdrojů odrážejících názory nejen aktérů zodpovědných na řízení cestovního ruchu, 

ale i obyvatel a návštěvníků, jejichž názory zůstávají obvykle v pozadí, ač teoretická literatura 

dokladuje jejich nezastupitelnost při objektivním hodnocení destinací. 

 

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

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, jsem přesvědčena že splňuje veškeré náležitosti kladené 

na tento typ kvalifikační práce. Získané poznatky navazují a rozvíjejí dosud publikované studie 

věnované dopadům cestovního ruchu ve vybraných městech.  Zásadním přínosem je pak prokázání 

vhodnosti použití metody analýzy tisku a webových portálů, jakožto dalších relevantních zdrojů pro 

hlubší analýzu  stanovené problematiky.  

 

Otázky k obhajobě 

Na kterém z vybraných měst se relativně více projevují negativní dopady cestovního ruchu. Čím to 

můžete dokumentovat. 
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