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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Alternativní formy cestovního ruchu: Netradiční organizované prohlídky Prahou
    

Autor práce: Nikola Voborníková  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem, který představuje trend v cestovním ruchu v globálním 
měřítku a především ve vyspělých destinacích, které pociťují problémy s rozvojem masového 
turismu. V neposlední řadě se též jedná o téma často medializované a veřejně atraktivní. Proto lze 
podobně cílené práce s relevantně položenými výzkumnými otázkami a stanovenými cíli rozhodně 
vítat. 

 

Práce s literaturou 

V diskuzi literatury oceňuji především snahu vyrovnat se s nesnadným terminologickým rámcem, 
kdy pojem „alternativní“ může být chápán různými způsoby, vhodně je diskuze propojena s typologií 
turistů, vysvětlením pojmu „post-turista“ i vztažením k nejednotnému konceptu autenticity. Autorka 
cituje více než 20 zahraničních titulů, převážně z anglosaského prostředí. 

 

Metodika práce 

Autorka prokázala základní teoretické i praktické znalosti v provádění kvantitativního i kvalitativního 
výzkumu, včetně vedení rozhovorů s průvodci a majiteli CK. 

 

Analytická část práce 

V analytické části je vlastní problematika vtažena do kontextu cestovního ruchu v Praze jako celku, 
podrobně hodnoceny jsou pak aktivity  tří organizátorů, rozhovory s průvodci a majiteli. Jedná se 
samozřejmě spíše o sondu do problematiky, pro hlubší pochopení dopadů alternativního CR v Praze 
by bylo vhodné zapojit i další dotčené subjekty - zástupce veřejných institucí a především samotné 
turisty. Též názory rezidentů by mohly přinést další pohled do výzkumu. 

 

Závěry práce 

V závěrech práce si autorka uvědomuje nutnou omezenost možného zobecňování získaných 
výsledků, pokouší se navrhnout další možnosti výzkumu.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 
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Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: výborná  

Citační úroveň:  výborná  

Komentář 

Domnívám se, že i formální stránka je na úroveň bakalářské práce nadstandardní, též použitý jazyk je 
dostatečně odborně na výši a přitom je text čtivý a ne nadbytečně rozsáhlý. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Vzhledem k výše uvedenému považuji za práci z obsahového, metodického i formálního hlediska za 
kvalitní. Doporučuji využít k publikaci v odborném či odborně-popularizačním článku a přihlásit do 
soutěže CzechTourism, kde by vzhledem  nejen ke kvalitě, ale i k aktuálnosti a atraktivnosti tématu, 
mohla mít šanci na dobré umístění. 

 

Předloženou práci rozhodně doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

V práci mi chybí více srovnání s jinými městy a destinacemi. Můžete uvést nějaký konkrétní zajímavý 
a úspěšný příklad alternativních aktivit v CR v jiném (středo)evropském městě, který by se např. 
mohl stát inspirací pro Prahu?  

Jaké vidíte šance pro alternativní cestovní ruch v jiných masových destinacích CR v Česku? A to jak 
městských, tak jiných typů (horská střediska, destinace u vody apod.)? 
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