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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Analýza cestovního ruchu v chudinských čtvrtích města Medellínu  
  

Autor práce: Josef Jedlička 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: výborná  

Citační úroveň:  výborná  

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

Po formální stránce shledávám práci v pořádku. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Autor si vybral nesmírně zajímavé a náročné téma, které nespadá pouze do geografie cestovního 
ruchu, ale pojímá šířeji problematiku chudoby v rozvojovém světě, rozvoj městských metropolí, 
zabývá se i hlubšími humánními a etickými problémy v širokém kontextu. Velmi oceňuji stále 
poněkud nestandardní zaměření na nečeskou a neevropskou problematiku, s vlastním terénním 
výzkumem v Kolumbii, ve spolupráci s odborníky i studenty z kolumbijské univerzity.  Cíle a 
výzkumné otázky jsou ambiciózní, dobře formulované, zahrnující širokou škálu problémů, 
ovšem dostatečně jasně zacílené.  
 

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

Vzhledem k tématu práce, které je v české literatuře de facto průkopnické, autor velmi vhodně 
diskutuje obecnější rámec problematiky, včetně vyjasnění termínů v anglosaské literatuře i 
v českém překladu. Autor prokázal schopnost orientovat se i ve španělsky psané literatuře. I to 
mu umožnilo zasadit  „slumový CR“ do celkové koncepce forem CR. Velmi vhodně porovnává 
s dosavadní literaturou z jiných světových makroregionů, s použitím globálních i regionálních 
vývojových přístupů, zasazuje problematiku do historického kontextu. 
 

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

Kromě kvalitní diskuze prostudované literatury, kdy autor využívá velmi výstižně např. 
sémantické analýzy, autor prokázal i schopnost přípravy, provedení a hodnocení vlastního 
terénního výzkumu s použitím dotazníků i zúčastněného pozorování u hlavně dvou skupin 
aktérů - turistů a rezidentů. Dokázal prosadit své přístupy i do kontextu výzkumů 
medellínské univerzity, přitom je z textu jasné, co je opravdu vlastní autorovo zjištění, a kde 
navazují poznatky širšího výzkumu. Toto propojení považuji za velmi cenné. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autor jasně analyzuje a pokouší se vysvětlit dílčí výsledky svého výzkumu, vhodně se je snaží 
porovnat s možnými jinými dosavadními výzkumy v rámci specielní 6. kapitoly Diskuze výsledků (tab. 
5 velmi přehledně shrnuje specifika i diference). 

 

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

Závěr práce se snaží zobecnit dosažené výsledky a zahrnout do širšího kontextu výzkumů, i 
s návrhy na další možnosti bádání. Vzhledem k mnoha zajímavým empirickým zkušenostem 
by si možná Závěry zasloužily širší prostor, v detailnější poloze však mnohá srovnání i 
generalizace obsahuje již předchozí kapitola, která je jakýmsi předstupněm ke kapitole 
závěrečné. 
 

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

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení obsahu práce i vzhledem ke kvalitní formě i 
čtivému jazyku se domnívám, že se jedná o jednu z nejzajímavějších a nejoriginálnějších 
prací, a to nejen v oblasti geografie cestovního ruchu, které byly v poslední době u nás na 
katedře obhajovány. I tohoto důvodu práci nejen doporučuji k obhajobě, ale též navrhuji 
k zařazení do výběru studentských prací k získání specielního ocenění. Též věřím, že autor 
zhodnotí svoji tvůrčí, koncepční i pečlivou formální práci v přípravě článku k publikování 
jednak v populárně vědeckém tisku, ale pokusí se též téma prosadit v renomovaném 
odborném časopise. 
 

Otázky k obhajobě 

Kdybyste měl možnost práci zpracovávat znovu, čeho byste se vyvaroval, na co byste kladl větší 
důraz, co byste dělal jinak?  
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