
Posudek enta di, omove race

Cíle próce,,
PředloŽená diplomová práce se zabývá hodnocením předpokladů Jáchymovska pro rozvojcestovního ruchu, přičemŽ hlavní cíl je zaměřen ,u^ u,Á,5,,, moŽnosií l1,užití potenciálunávštěvníků Karlových Varů. Cíle jsou vúvodu práce podrobně ,o,epsány do konkrétních
otázek výzkumu. Autor zároveň uvádí některé obecnc;ii hypotézy, iameiene na potenciál
návštěvníků Karlových Varů. Domnívám. 

:"', v" cíle spócifikované-vúvodu byly na zák|aděvlastního výzkumu a analýzy dalších zdrojů informací splněny.

obsahové zpracování:
Diplomová práce R. Štěpanovského je strukturována do pěti zák|adních částí. V diskusi se
autor zabývá přístupy k hodnocení cestovního ruchu, kde správně vidí rozdí|y v pojetí české a
zahran1ční literatury. Poměrně kriticky se diplomant staví ke stávajíóím regionálním
dokumentům ve vztahu k cestovnímu ruchu. Rozbor metodických příštupů pak vychází
především ze zallraničních, resp. nejčastěji německojazyčných zdrojů' reoretiike pii,tupyjsou dále samostatně citovány v kapitole 2. Do této t<apitoty autor LaŤadil i přehled metodvýzkumu použitých ve vlastní prácl, PouŽité metody kvalitativního výzkumu odpovídají
m o Žno s t em e fekti vního zpr ac ov áni z adaného tém atu.
Kapitola 3 uvádí situační ana|ýzu cestovního ruchu Jáchymovska. Celá situační analýzapřitom zčásti čerpá z bakalářské práce autora. Velmi stručné je zhodnocení přírodních
atraktivit' které jsou nejdůleŽitější vrámci'primarních potenciálů cestovního ruchu regionu.Větší pozornost by si zasloužilo např' objektivní hodnocení podmínek pro sjězdo vé 1yžováni
s předpokládaným rozvojovým potenciálem (Klínovec' Pernink). Auior áál" u.g...,'entuje(s.32), že |yžaŤský areá| na Klínovci zčásti nepatří áo uzemí Jáchymovska vymezeného
katastry obcí' Domnívám se ovšem, že je tim spíše možné zpochybnií vyme,eni zájmového
uzemi, neŽ odůvodnit jeho vyloučení zvýzkumuregionu cestovního ruchu, zv!áštěkdyž autor
v práci správně zdtlrazftuje nutnost společného destinačního managementu. Diskutabilní je téžpředstava, že ů na výjimky obtíŽně přístupná rašeliniště (PR) jšou potenciální atraktivitoucestovního ruchu. Sekundámí a terciární potenciál oblasti autor většinou podrobuje oprávněnékritice, což se promítá i do závěru t<apitoty ve formě SWoT ana|ýzy. S jejími tezemi,podloŽenými informačními zdroji a vlastním hodnocením auto,u, i,ě vesměs souhlasit.Poněkud neobratné je vyjádření ,,zanedbaný stav primárních potenciálů cestovního ruchu...
Jak si autor představuje péči o vzhled krajiny (kromě sídel)? Poněkud kŤehkou silnou stránkou
se jeví identifikace ,,regionálního tahouna.. v jediné, byt've|mi aktivní osobě. Domnívám se,
že roh ,,regionálního tahouna.. by měla mít stabilně zajištěná organtzace. případně obecní
samospráva, podnikatelský subjekt apod. Pokud by to byla pouze jediná o,otu, pak se jedná
lpíše o hrozbu kolapsu, v případě osobních problémů apód.
Ctvftá část diplomové práce publikuje a interpretuje výsledky vlastního výzkumu autora'Hlavní pozornost je přitom soustředěnu,u 

^i|yzu 
potenciálu lázeňskyctr trostri Karlových

Varů. Tato ana|ýza byla provedena poměrně obsáhle a její výstedky hLjistě pouŽít i mimořešení problematiky rozvoje cestovního ruchu na Jáchymwsku. vysiedky jsou strukturoványdo vhodných kategorií (např. podle jazykových skupin klientěly)' c.ož umožřtuje jejich
efektivní interpretaci. Autor Se dále zabýva| ana|yzou . potenciálu školní m|ád,eže apodnikatelských subjektů jako účastníků cestovního 

-ruchu. 
Stranou zůstává podrobnější

hodnocení potenciálu dalších skupin, např. individuálních rekreantů ze Saska nebo zresionů

Autor,' Richard Stěpánovský
Název próce'. Možnosti rozvoje
potenciálu lázeňských a jiných

cestovního ruchu Jáchymovska _ Ana|ýza
návštěvníků z Karlových Varů



CR, bez va1by na pobyt v Karlových Varech. Většina návrhů na podporu rozvoje cestovního
ruchu, uváděná autorem v kapitole 5 však vede k rozvoji podmínek pro veškerou potenciální
klientelu. Navrhovaná opatření, částečně vycházejicí že-zahranienióh zkušeností, využivqí
tradičních i moderních nástrojů podpory cestovního ruchu.

Formťilní úprclva..
Po formální stránce lze hodnotit práci jako kvalitní' Poměrn ě rozsáh|ý text za}rmuj e 727 stran,přičemž .jsou tvrzení dostatečně dokumentována jak odkazy na literaturu, tak grafickým
doprovodem (4 obrazky, 23 grafu). V příloze pak autor publikuje osnovy pro řízenérozhovory, vzor dotazníku a stručné fotodokum..'tu.. k hodnocení regionu. Mezi jedinou
formální v1.tku řadím dva gramatické prohřešky: ,, v duchu Northovi teorie.. (s. 89), ,,Sasský..(s. 40 i jinde v textu).

Komentář hodnotitele:
Autor v práci prokazuje znalost regionu. Především v návrhové části práce vhodně uplatnil
svoje zahraniční zkušenosti. V celé práci poněkud dominuje pozornost na návštlvníky
Karlových Varů' zatímco pozice Jáchymova se těší jen menší pozornosti výzkumu, coŽ
odpovídá postavení obou lámí. Jak však autor správně uvádí v návrňové části, klíčem k řešení
rozvoje cestovního ruchu Jáchymovska je situace v samotném Jáchymově. Bylo by
z praktického hlediska možná vhodnější podrobněji ana|yzovat samotnou situaci v těchto
,'periferních,, |ázních. otazka zaměření výzkumu však byla částečně předurčena již zad,ánim
práce. Celkově se domnívám, že autor předloŽil kvalitní studii, pódloŽ".,o., teoretickými
znalostmi i schopnostmi vlastního výzkumu.

otázlql hodnotitele k obhajobě..
otázky k obhajobě chápu pouzejako podněty do diskuse:

1. Jakým způsobem lze revitalizovat potenciál cestovního ruchu
využití potenciálu klientely Karlových Varů výhodou nebo
Jáchymov |ázeňský statut ?

v Jáchymově? Je pro
nevýhodou, že má

2. MůŽe být pro ubytované návštěvníky na Jáchymovsku důleŽitým bodem nabídky
možnost fakultativního ýletu do Karlových Varů? Jak je tento stimuI možné rozviieti

Zóvěrečné hodnocení''
Diplomant prokáza| schopnost kvalifikovaného aplikovaného výzkumu v geografii cestovníhoy:!' PředloŽená P|ace*syl1uje formální i obsahové poŽadavky bez zásajnějších výhrad.Diplomovou práci R. Štěpánovského proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit
známkou

Y Plzni,23. 5.2006, RNDr. Ian{<Epp,ph.D.



Posudek oponenta diplomové práce
Autor'. Richard Štěpánovský
IÝázev práce: Možnosti rozvoje cestovního ruchu Jáchymovska - Ana|ýza
potenciálu lázeňských a jiných návštěvníků z Karlových Varů

Závěrečné hodnocení..
Diplomant proktua| schopnost kvalifikovaného aplikovaného výzkumu v geografii cestovního
ruchu. PředloŽená práce-splňuje formální i obsahové poŽadavky bez iásaánějších výhrad.
Diplomovou práci R' Štěpánovského proto doporučuji k obhajobě a navrňuji hodnotit
známkou výborně.

Y Plzni,z3. 5.2006, RNDr. Jan Kopp, ph.D.


