
Posudek školitele diplomové práce

,,Destinace cestovního ruchu v Česka v mentálních mapách..

Lenky Ludvíkové

PředloŽená diplomová práce čítá 105 stran textu, které dále obsahují 41 tabulek, 10 grafir, 18
obrrázků a jsou doplněny 18 přílohami. Seznam použité literatury obsahuje 63 položek, které
ještě doplňují další řádně eitované podklady'

V úvodu práce autorka for.muluje cíl své ptáce, pracovní hypotézy,které se snaží ověřit Dále
je zde načrtnuta logická struktrrra předloŽené diplomové práce..Celá práce je založenana
rozsiíhlém empirickém výzkunru, který je následně zpracovánze dvou rozlišných přístupů -
jedná se o didaktickou ant'Iýzu mentálních map a analýzu destinací cestormího ruchu.
Vzhledem k těmto dvou pojetím se autorka věnovala diskusi literatury zabývající se
cestovním ruchem a termi:lologií obecně, studovala učebnice zák|adních a středních škola a
soustředila svou pozornos: na literaturu, zejména zahtaniční, zabyvajíci se behaviorální
geografií s důrazem na me rrtální mapy. Problematice kognitivního qývoje a kognitivního
mapovríní je věnována třerí kapitola předloŽené práce.

Metodika práce, svým zpťisobem ojedinělá v řešení diplomorných prací, je podrobně
představena ve čtvrté kapitole. Za stěžejú část diplomové práce můŽeme považovat
následující dvě kapitoly, l e kterých jsou prezentoviíny výsledky vlastního rozsáhlého
výzkumu (856 respondenlťr, kttždý kreslil 2 mapy). V pořadí páté kapitole jsou prezentovány
nýsledky analýzy mentálních map Z didaktického hlediska. V šesté pak analýza destinací
cestormího ruchu zrtznýc|t hledisek (věk' pohlaví, region respondentů...)

Y závěru práce autorka vj stižně shrnuje získané výsledky a vyjadřuje se k vysloveným
hypotézám.

Po formální stránce je práce aŽ na minimální nedostatky (zbytečné uvádění jednotek ve všech
sloupcích tabulky 16) v por'ádku. Literatura je řádně citoviána dle oborových zvyklostí,
tabulky, gtafy a obrázky l lrodně doplňují text.

Je namístě podotknout, že sejedná o velmi kvalitní, ojedinělou práci, která svým rozsahem a
pojetím i nutným vynaloŽenýnr úsilím přesahuje práci diplomovou. Doporučuji, aby výsledky
v práci prezentované byly publikované jak v populárně nauěném periodiku, tak v odborném.

Práci doporučuji ji k obhajobě.
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