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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Předložená práce se zabývá velmi aktuální problematikou na pomezí geografie cestovního ruchu a 

aplikovaného managementu a marketingu turismu. Vychází z diskuze obecných předpokladů pro 

úspěšný rozvoj CR, představuje možné využití moderních digitálních nástrojů a sociálních médií pro 

vylepšení image a konkurenceschopnosti destinací. Empirická část kriticky hodnotí vymezení 

turistických regionů a geografické názvosloví. Kvalita turistických webových portálů krajů Česka je 

srovnávána s vybranými inspirativní i regiony v zahraničí. Jsou podány konkrétní návrhy na zlepšení 

digitálního marketingu v krajích Česka. Výzkumné otázky ani hypotézy nejsou a priori stanoveny, což 

je zřejmě určitou slabinou odborné práce, poměrně jasně však vyplývají z detailního vysvětlení cílů 

práce. 

 

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

Ač je práce v empirické části zaměřena na české prostředí, autor zdařile pro potřeby inspirace a 

srovnání se zahraničními regiony nastudoval a kriticky hodnotí i cizí zdroje, především v obecnějším 

rámci práce, týkajícím se image a vymezení destinace, destinačního managementu, produktu 

cestovního ruchu, trendů v marketingu destinace a široce i roli digitálních médií.  

 

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

Metodika práce je uvedena poměrně stručně hned za úvodem, což je ale zřejmě logické, protože 

vychází hlavně z analýzy, hodnocení a kritické diskuze zahraničních i českých zdrojů. Zahrnuje 

analýzu statistických dat na různých řádovostních úrovních i shrnující SWOT analýzu kvality 

turistických portálů krajů Česka. Informace byly rozšířeny čtyřmi polostrukturovanými rozhovory na 

třech různých úrovních zástupců managementu CR. Z rozsáhlých analýz vyplynuly vlastní autorovy 

návrhy na konkrétní zlepšení digitálního marketingu. 

 

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

Analytická část je podrobně a poměrně přehledně zpracována, včetně vlastních kritických 

hodnocení, které mohou částečně být subjektivní a diskutabilní, ovšem vesměs jsou podloženy 

detailními, i přímými citacemi výpovědí respondentů či doložením faktů hlavně z webových portálů. 

Velká nejednotnost a roztříštěnost geografického názvosloví, především v angličtině, a tím i 
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možného marketingu a managementu CR, je zřejmě nejlépe doložena na příkladu Středočeského 

kraje. Pro návrhy na zlepšení situace autor ukazuje inspirativní příklady ze zahraničních regionů ve 

srovnatelných zemích, především na příkladu využití moderních digitálních médií a sociálních sítí. 

 

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

Závěry práce neopakují pouze zobecněné výsledky empirických výzkumů, ale jsou širším zamyšlením 

nad situací v managementu a marketingu CR u nás i nad jejich koordinací na různých řádovostních 

úrovních. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná 

Stylistická úroveň: výborná 

Citační úroveň:  výborná 

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

Kromě některých subjektivně zabarvených a stylisticky méně obratných vyjádření jsem 

nezaznamenal výraznější formální nedostatky. 

 

3. Souhrn 

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

Práci považuji za originální, tvůrčí a kritickou, čímž nepochybně splnila svůj účel na poli aplikované 

geografie, managementu a marketingu CR. I přes absenci jasně formulovaných otázek a hypotéz 

obsahuje i širší obecnější rámec a kritický nadhled, který by měl být výzkumníkům na poli (nejen 

geografie) CR vlastní. I přes možnou určitou subjektivitu názorů a jednodušší metody oceňuji 

dlouhodobý zájem autora o širokou problematiku i vlastní tvůrčí iniciativu a inovativnost, kterou 

nabízí při řešení konkrétních aktuálních problémů, na bázi nejmodernějších digitálních nástrojů.  

I přes poměrně omezený čas, který vlastnímu vypracování diplomové práce byl věnován, musím 

konstatovat, že autor pracoval značně samostatně, přesto si byl vědom určitých kritických 

připomínek, a dle mého názoru splnil požadavky, kladené na diplomové práce, a to po obsahové i 

formální stránce. Práci doporučuji k obhajobě i nabídnutí k praktickému využití na národní i 

regionální úrovní řízení CR v Česku.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Jaký se domníváte, že je hlavní přínos vaší práce pro základní výzkum v odborné obecné geografii 

cestovního ruchu? 

Jaké konkrétní kroky a kým by měly být v nejbližší době podniknuty k vylepšení vámi anlayzované 
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situace? 
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