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,,Možnosti rozvoje cestovního ruchu Jáchymovska _ analýzapotenciálu lázeňs[ých a

j iných návštěvníků z Karlových Varů..

Richarda Štěpánovského

PředloŽená diplomová práce ěítá I27 stran textu' které dále obsahují 3 tabulky' 23 gtafí,4

obrázkya jsou doplněny 8 přílohami. Seznam použité literatury obsahuje 94 poloŽek, kteró

ještě doplňují další řádně citované podklady.

V úvodu práce autor formuluje cíle své práce a především dílčí rnýzkumné otázky ahypotézy,

Dále je záe načrtnuta logickí struktura předloŽené diplomové práce.

První kapitola je věnována diskusi literatury a dalších dokumentů zaméŤených na cestovní

ruch, vztahujících s ke sledovanému,.gioí,' a věnujících se teorii a metodolog\\. Zdeje třeba

vyzvednout předevsiÁ |ráci se zahraniínítteraturou a dalšími zdroji. Autor dokáza1,

obdobně i v datších Jásiech předkládan é práce, zllŽitkovatnové poznatky a zkušenosti,

kteých nabyl při své zalrraniční sttňív Rakousku.

Další kapitola je ětenář podrobně seznámen s teoretickými přístupy, o které se autor ve své

práci opírá a metodikou vlastního výzkumu' kdy využív árizné typy kvalitativních šetření.

Třetí kapitola je věnována situačn í analýze cestovního ruchu Jáchymovska. Zde autor vycházi

především ze své uui.utar,te práce,,,u kt",o., navazuje,poznatky aktualizuj,e azaŤazuje do

širšího, především teoretického rámce.

Jako jeden z moŽnýchrozvojových potenciálů cestovního ruchu, ze sttany poptávky, ve

sledovaném izemíidentiíLkuje autotlžu.eřtské hosty v Karlových Varech. Dále pak i subjekty,

které by mohly přispět především k prodlouŽení turistické sezóny. Interpretaci výsledků

šetření těchto cílových .skupin je věnována čtvrtá kapitola.

obsahem páté kapitoly je diskuse dalších moŽností rozvoje cestovního ruchu v zájmovém

izemí.Autor ,i:" uĚooln , narozďíLod mnohých rozvojových dokumentů' že cestovní ruch

není jediným u ,, -,'ot'u pripaoech ani hlavním nositelem ekonomické prosperity ,ízemí, a|e

;ů# - bona jsou vytuořeny příznivé podmínky - k prosperitě přispět.

V závěru autora shrnuje své poznatky' odpovídánaotázky formulované v úvodupráce a

formuluje i doporučení pro c1alší možný ýzkum.

Po formální stránce je práce v pořádku. Literatura je řádně citována dle oborových zvyklostí,

tabulky, grafy aobrázky r,l,odně doplňují text.

Práce splňuje kritéria k1aderrá n.a diplomovou práci, doporučuji ji k obhaiobě.- ---
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