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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Temný cestovní ruch a možnosti jeho propojení s filmovým turismem   

Autor práce: Veronika Kusková   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíl práce (představení tématu v oblasti teorie a prozkoumání, do jaké míry natáčení filmu ovlivňuje 

návštěvnost destinace) je zmíněn pouze v tzv. Anotaci, nikoliv v Úvodu (tam pouze drobná zmínka). 

Žádné další cíle a hypotézy stanoveny nejsou. 

 

Práce s literaturou 

Výběr literatury není špatný, avšak není příliš využit. Bez většího propojení, pouze přepisy typologií, 

popisné vyjmenovávání a někdy až bezúčelné vypisování.  

 

Metodika práce 

Vlastní dotazníkové šetření – není zřejmé, proč byly vybrány zrovna dané dvě zkoumané lokality. 

Výsledky podrobně v příloze, ale není příliš dobře zpracované a v práci využité. Je škoda, že moc 

nebyla využita uskutečněná komunikace s managementem (min. to není patrné vzhledem 

k nedostatku odkazů na zdroje).  

 

Analytická část práce 

Problémem je nedostatek kontextu a vlastních zjištění a komentářů. Ceny a otevírací doba podrobně 

zmíněné, ale bez jakéhokoliv komentáře a využití. Takřka chybí vývojový kontext. Přitom není 

problém získat relativně relevantní data.  

 

Závěry práce 

Některé cíle jsou zmíněny až zde; neodpovídá Úvodu. Náhle se objevují komentáře autorky, jejichž 

zdůvodnění není ničím podloženo. Na základní cíl jsem nenalezl odpověď. Vyzdvihována tematika 

hororových filmů (zmíněna prakticky jen v Úvodu a Závěru), přestože zkoumané destinace jsou 

spojeny s 2. světovou válkou.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Práce je plná chyb a ukázek nejednotného přístupu. Již v obsahu je patrné, že v případě filmového 

CR je jeho typologie podkapitolou, zatímco v případě dark tourismu se jedná o samostatnou 

kapitolu. Metodika je umístěna mimo číslované stránky (před úvodem) a zejména mimo obsah, 

takže se zdá, že práce vůbec metodickou kapitolu neobsahuje. Velkým problémem jsou též jazykové 

nedostatky (shoda podmětu s přísudkem, psaní velkých a malých písmen), překlepy, nedostatek 

větné návaznosti, základní stylistické prohřešky. Nevhodná jsou též častá jednopísmenná slova na 

konci řádků (např. a, s). Podobných formálních problémů je možno najít ještě mnoho. Jako největší 

chyba se však ukazuje nedostatečná citační úroveň – v textu často citace zcela chybí. V závěrečném 

přehledu zdrojů není literatura citována podle stejného vzoru. Citace v textu a přehledu vzájemně 

neodpovídají.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Práce působí spíše jako koláž několika samostatných textů, jejichž propojení je velmi mizivé. Část 

textu je zbytečná, resp. bez většího významu pro zbytek textu i téma. Popisné, bez většího vlastního 

přínosu, nevyužitý potenciál zajímavého tématu.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 
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