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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:   Moderní nástroje k využití potenciálu cestovního ruchu v krajích Česka

   
Autor práce:   Zdeněk Žižka 
 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce se zaměřuje na velmi aktuální téma využití moderních technologií a digitálních 

nástrojů v oblasti destinačního marketingu. Téma destinačního managementu a marketingu je zde 

úzce propojeno s geografií cestovního ruchu a práce tak nabízí nový pohled na poslední dobou často 

diskutovanou problematiku. V práci nejsou stanoveny výzkumné otázky ani hypotézy, nicméně cíl je 

stanoven a popsán tak, že je možné v něm určité otázky a hypotézy vytušit. 

 

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

Práce s literaturou je na velmi vysoké úrovni a oceňuji především hodnocení zahraničních zdrojů.  

 

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

Jednoznačnou přidanou hodnotu práce vidím kromě vhodně zvolené kombinace zdrojů především 

zařazení polostrukturovaných rozhovorů s aktéry v regionech a příklady dobré praxe ze zahraničí. 

 

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

Autor analyzuje velké množství českých i zahraničních zdrojů a veliká část jeho práce stojí na  jejich 

velmi podrobné a pečlivé analýze. Práce tak nabízí cenné informace o aktuálním stavu digitální 

propagace České republiky ve vztahu k zahraničním návštěvníkům. Ačkoli některá hodnocení jsou 

čistě subjektivní, většina z nich jsou podložena pečlivou analýzou a názory odborníků z praxe. U 

některých dílčích doporučení by stálo za to se problematice věnovat hlouběji, autor např. 

doporučuje do webových prezentací jednotlivých krajů odkazy na konkrétní nabídku služeb či 

rezervační portály. Vzhledem k tomu, že většina takových webů je financována z veřejných zdrojů, 

narážíme zde na riziko nedovolené veřejné podpory.  Taková propagace soukromých subjektů není 

tedy možná či je velmi problematická a vnímám to jako jednu ze zásadních překážek kvalitní 

internetové prezentace krajů ČR. 

 

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

Závěry práce shrnují hlavní poznatky a nabízí mimo to i závěrečné zamyšlení nad problematikou 

rozvoje příjezdového cestovního ruchu v České republice. 
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2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: velmi dobrá  

Citační úroveň:  výborná 

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

Práce je po stylistické a jazykové stránce na velmi vysoké úrovni, nicméně jsem v ní zaznamenala 

několik gramatických chyb či překlepů. 

 

3. Souhrn 

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

Celkově je předložená práce na velmi vysoké úrovni jak po stránce formální, tak po stránce 

obsahové. Hlavní přidanou hodnotou práce je velmi pečlivá a rozsáhlá analýza velkého množství 

zdrojů doplněná o názory odborníků působících na regionální úrovni. Často velmi kritický pohled na 

danou problematiku rozhodně není na škodu a rozhodně bych doporučila nabídnout k praktickému 

využití zainteresovaných subjektům na národní i regionální úrovni. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Proč jste do analýzy  zahraničních prezentací národních centrál nezařadil Německo? 

Kdo by podle Vás měl iniciovat sjednocení geografických názvů českých míst v cizích jazycích?  

 

Datum:  

Autor posudku: Ing. Markéta Vogelová  

 

Podpis: 


