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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

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

Autor práce: Veronika Kusková  

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Vzhledem k tomu, že mi byly k diskuzi a připomínkám předloženy naposledy  základní teze práce 
v prosinci 2016 a od té doby se mnou práce nebyla konzultována, moje vyjádření  bude nutně spíše 
oponentského charakteru. 

V úvodu chybí cíle práce a výzkumné otázky. Metodika je první textovou částí práce před teoretickou 
částí, není uvedena v Obsahu. Poté je podán přehled vybraných informací o filmovém CR a temném 
CR, bez přehledných tabulek, schémat, které by názorně ukázaly analýzu  terminologii i typologii 
problematiky. Není citována práce Hučínové,M. (2017), která se v DP filmovým turismem u nás 
podrobně zabývá, a byla studentce zmiňována. 

Citace trpí nevyvážeností a nejednotností, v Seznamu literatury jsou též četné odchylky a překlepy. 
Analýza nejvýznamnějších světových i českých míst „dark turismu“ je popisná, bez např. kvantifikace 
návštěvnosti. Zajímavý je obr. 1, ale je převzatý a citovaná autorka chybí v Seznamu literatury. 
Metoda marketingové situační analýzy je popsána bez bližšího hodnocení. V praktické části chybí 
zdůvodnění výběru dvou lokalit (navíc nestejné geografické hierarchie), není jasné, z čeho vychází 
SWOT analýza a pokud z přiloženého dotazníku, metoda dotazníkového šetření není nikde 
podrobněji analyzována a diskutována. Z takto pojaté (snad zamýšlené) formální srovnávací studie 
též nemohou vzejít žádné relevantnější závěry. 

Formální stránka: krkolomná anglická anotace s chybami, genius loci  (správně s malým „l“  je v 
Seznamu zkratek - nejedná se o uvedený „Slovníček pojmů“). Obsah: 51 str. práce není vhodné dělit 
do 14 kapitol a dalších podkapitol, do názvů kapitol se obvykle nepíší autoři hodnocených konceptů 
a už vůbec ne roky vydání  jejich prací. 5. a 5.1. má stejný název, navíc subkapitola(!) je velkými 
písmeny! Atd. 

Domnívám se, že i tento stručný přehled mě opravňuje nedoporučit předloženou práci k obhajobě.  

 

Předloženou práci nedoporučuji k obhajobě.  
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