
Posuonx n,lxar,ÁŘsxÉ pnÁcp AI,BNy NovÁxovÉ P,tiuÁrry UNEsCo v Črsxu:
PoztuvNÍ A NEGATI'NÍ ooploy cpsrovnÍHo RUCHU

Předkládaná bakalářskápráce sl. Novákové se zabývá problematikou cestovního ruchu
v českých lokalitách zapsanýchna Seznam LINESCO, tedy tématem podstatným, nebot,
intenzita cestovního ruchu i počet našich památek s tímto statutem se zvyšuje. Prácespadá do
oblasti geografie cestovního ruchu, která je v české geografii stále povaŽ ována zavýzkumný
směr s nižší váhou, aplikovatelnost výzkumných poznatků i srovnání se zahraničím však
ukazuje, že se jedná o disciplínu nosnou'

Ačkoliv některé části práce považuji zave|mi hodnotné, její celkovou kvalitu sniŽuje
především rozporuplná struktura, kteráje zčástizpůsobena i neujasněností cílů sledování
a souvisejícíchhypotéz. V práci chybí ,,geografická., hypotéza, přitom např. vliv polohy
lokalit LINESCO na turistických trasách na jejich návštěvnost, který je nasnadě' autorka
zajímavě diskutuje na s. 12 v metodách práce.

Autorka nejprve podává, podle mého názoru, dostatečný přehled literatury k problematice.
obsahová práce s literaturou poněkud nelogicky pokračuje i v kapitole věnované metodám
výzkumu, kde na s. 11 autorkaana|yzuje časopisecké a novinové články o památkách
LINESCO' Metody výzkumu nejsou explicitně provézány se stanoven1imi cíly ahypotézami
práce, a především zďe zce|a chybí diskuse ke koncepci dotazníků a k formula ci otázekv nich
obsaŽených. Přitom přehledu dopadů cestovního ruchu je věnována obsáhlá samostatná
kapitola 4,kterámohla v koncepcí dotazníků vyústit. Díky takovému ujasněním problematiky
by se pak v dotamíku zřejmě neobjevily poněkud triviální dotazyjako např. zda cestovní ruch
má vliv na kvalitu vzduchu v obci. Za dostatečné nepovaŽuji ani zdůvodnění výběru tří
lokalit, kde bylo provedeno dotazníkové šetření s obyvateli. Podle slov autorky byly vyřazeny
lokality, které jsou tvořeny jednou budovou či objektem (s' I2), což jeovšem i případ
sledované Litomyšle. Jasný není také smysl kapitoly 5, která představuje naše lokality se
světovou ochranou běžným turistickým popisem. Stránkový rozsah práce je přitom zcela
dostačující a autorka neměla potřebu práci zbýečně rozšiřovat'
Po obsahové stránce je nejhodnotnější kapitola 7 prezentující výsledky provedených šetření s
představiteli samosprávy všech.chráněných lokalit a ďá|ei s obyvateli ve třech zvolených
lokalitách. Autorka správně upozorňuje na nedostatečnou vypovídací schopnost provedeného
šetření a ve shodě,s ní povaŽuji uvedené sledování za dobrýpočátek dalších analýz. Získání
i tak omezeného mnoŽství dat bylo přitom provázeno vysokým úsilím, které je třeba ocenit.
K interpretaci výsledků mám dva dotazy: Co podle autorky znamená,,neutrální postoj..



/
v případě výsledků obsažených v tabulce 1; je to známka 3? A jak byly při souhrnném

zpracováni metodicky řešeny odpovědi ,,nula - nevím..?

K obsahovým nejasnostem \ze dodat, že na Seznamu I-INESCo má Cesko zaŤazeno iLž 13

památek, autorka však opakovaně uvádí 12 nemovitých, přitom toto upřesnění není v práci

nikde uvedeno. V jedné zhypotézje zaměněn termín lokalita za|okalizace. Při obhajobě by

mě zajímal názor autorky narozdi| mezi architektonickou zajímavostí a historickou stavbou

(viz dvak;ráttvrzeni o vile Tugendhat)'

Autorka poměrně obratně formuluje, ikdyž místy se vyskytují obraty pro odborný text méně

vhodné (,,odbomé články jsem bta|a,. na s. 8; spojení ,,nahlédnout do článků..na s. 9;

''s 
panem ředitelem jsem Se sešla na předem domluvené schůzce..na s. 11 apod')' Další chyby

jako zaměňování pomlčky a spojovníku' či osamocené jednopísmenné spojky na konci řádků

|zepovažovatzaběžné. Pozitivní skutečností je,že autorka správně používácitační noÍTnu'

grafikaje opatřena zdroji apod.

Provedená kritika práce však nesnižuje (zejména s ohledem na provedené dotazníkové

šetření) její celkovou hodnotu' předložená studie sl. Novákové splňuje nároky kladené na

bakalářské práce, a doporučujiji proto k obhajobě'
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