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obsah a hodnocení práce:
Autorka se v před|ožené diplomové práci věnuje problematice sledování,

monitorování a p|ánování v cestovním ruchu ve vztahu k udrŽite|nosti cestovního
ruchu jakoŽto socio-ekonomického jevu. Zvo|ené téma je v kontextu současného
h|edání ro|e rozvoje cestovního ruchu v české ekonomice nepochybně aktuá|ní a
Vysoce re|evantní. Zadáni |ze označit jako přiměřeně rozsáh|é a náročné pro
dip|omovou práci' Vybrané téma je v úvodní části práce podpořeno popisem a
diskusí pouŽité metodo|ogie (metoda dotazování, dotazníkový formu|ář je souěástí
přílohy, je dostatečně objasněn způsob zpracování a hodnocení šetřením získaných
dat). Tento systematický přístup se pozitivně odráží v |ogickém č|enění a
přeh|ednosti celého textu, ktený není zatížen nepřiměřeným mnoŽstvím
faktografických údajů o s|edovaném regionu, což bývá častou chybou
dip|omantů. Přesto by by|o vhodné v práci uvést a|espoň zák|adní fyzicko-
geografické charakteristiky řešeného území (i přesto, Že autorka nevymezova|a
Tanva|dskou destinacijako fyzicko-geografický, a|e nodá|ní / funkční region).

V rámci popisu metodiky |ze však autorce vytknout neúp|né uvedení
sekvence kroků, které podnik|a během výzkumu, a příp' chybějící zmínku o
vedIejších metodách kvaIitativního výzkumu (vlastní pozorování, monitoring a
ana|ýza médií, rozhovory s místními aktéry atd.)' V Úvodu metodické části textu téŽ
chybí vysvětlení, proč se pro hodnocení udrŽite|nosti cestovního ruchu Tanva|dska
pouŽíva|o právě šetření názorŮ turistů jako h|avního metodického nástroje a jaká
by|a role autorky dip|omové práce v tomto výzkumu (konzu|tace, management
výzkumu atd.). očekávaným výs|edkem tohoto šetření mě| být ,,profi| typicreno
turisty.., coŽ je sice ve|mi uŽitečný výstup pro řízení rozvoje mikroregionu (zřejmě
zejm. pro ,,potřeby dat pro podání Žádosti o finanční podporu da|šího projektu
cestovního ruchu.., jak uvádí sama autorka), avšak ne zce|a jednoznačně
směrodatný ýstup pro hodnocení udrŽite|nosti cestovního ruchu v tomto
mikroregionu. Z pojmového h|ediska se nejevíjako zce|a vhodné pouŽívání termínu
,,č|enové popuIace., místo vÝrazu ,,zák|adni souboť.. Mezi kontro|ními orgány
zmiňovanými na str' 47 chybí Česká inspekce Životního prostředí, resp. její Územně
přísIušná pracoviště.

VeImi dobře je provedena diskuze Iiteratury, vzh|edem k omezenému
mnoŽství domácích prací a naopak k nepřebernému mnoŽství pracÍ zahraničních.
Zde ,je jen třeba upozornit na fakt, Že tvrzení ,,je třeba minima|izovat dopady
cestovního ruchu na Žívotní prostředí.. není správné, nebot' ne všechny dopady
cestovního ruchu jsou negativní, resp. neŽádoucí. Proto se doporučuje hovořit o
optima|izaci dopadů cestovního ruchu na Životní prostředí. Ne|ze téŽ souh|asit
s s tvrzením, Že existuje specifický typ horského cestovního ruchu, za|oŽeného na
místní komunitě _ kaŽdý udrŽite|ně rozvíjený cestovní ruch by mě| být za|oŽený na
místní komunitě. V uvedeném přík|adu š|o spíše o název tématu přís|ušné
e-konference, neŽ o Vymezeníspecifického typu cestovního ruchu.

Vstupní hypotézy i výzkumné otázky jsou postaveny adekvátně zaměření a
cí|ům dip|omové práce. Při pouŽití udrŽitelnostního přístupu na cestovní ruch se však
autorka pří|iš omezuje na socio-ekonomický aspekt - je totiŽ otázkou, zda můŽe být
systém cestovního ruchu redukován na subsystémy nabídky a poptávky včetně
průnikového subsystému trhu cestovního ruchu. Pak jšou totiŽ všechny zdroje
cestovního ruchu redukovány na nabídku cestovního ruchu a všechny sociá|ní jevy



s cestovním ruchem související na poptáVku cestovního ruchu a provozování
cestovního ruchu obecně je omezeno jen na trŽní ekonomiku.

Autorka jako důvod tohoto vědomého omezení (vymezení) udrŽite|nosti pro
účely své práce uvádí ,,odborné zaměření práce.., coŽ by stá|o za objasnění (je snad
tímto zaměřením marketingový výzkum trhu turistů?). Předmětem dip|omové práce
by| návrh jednoho s|oŽeného ěi spíše souboru něko|ika indikátorů, které by umoŽni|y
monitorování udrŽite|nosti tanvaldského cestovního ruchu. UdrŽite|nost však stojí na
třech zák|adních pi|ířích: ekonomickém, sociálním a envíronmentá|ním. Bez
zoh|ednění jakéhoko|i z těchto pi|ířů ne|ze hovořit o udrŽitelnosti _ jde o ho|istický
koncept a výrazně mezioborovou zá|ežitost. Environmentá|ní indikátory, pro něŽ
autorka (jak sama konstatuje) nemě|a dostatečná data, nemuse|y být předmětem
samostatného primárního výzkumu v terénu, a|e moh|y být a|espoň nastíněny na
zák|adě zkušeností z jiných chráněných územi v ČR a zkušeností pracovníků Správy
cHKo Jizerské hory. Správa se systematicky věnuje v|ivům a udrŽiteInosti
cestovního ruchu na svém Území a má jistě dostupná data např. o přestupcích ze
strany návštěvníků a vybraných pokut, poškozování ekosystémů cestovním ruchem
na Územi i v oko|í cHKo, o nák|adech na související nápravná opatření atd. Soubor
indikátorů udrŽite|nosti cestovního ruchu v dané destinaci představuje Živý, otevřený
a empirický systém a je zřejmé, Že se bude měnít pod|e narůstající míry zkušenosti
destinačních managerů.

V syntetické části autorka provádí v|astní hodnocení udrŽite|nosti cestovního
ruchu. PřestoŽe uvádí tuto část práce větou, že udrŽite|ný rozvoj ,,je sledován
pomocí indikátorů udrŽitelnosti, které v časové řadě vypovídají o tom, zda se danýjev vyvíjí udrŽite|ným způsobem nebo naopak.., není tento časový aspekt
udrŽite|nosti v rámci samotného hodnocení nijak reflektován. Důvodem k tomuto
spíše ,,statickému.. přístupu k hodnocení udrŽite|nosti byl zřejmě nedostatek dat,
resp. časových řad, což je obecně problém výzkumu v ob|asti cestovního ruchu. Pro
úp|nost |ze podotknout, Že v rámci hodnocení kategorií ubytovacích zařízení je
podstatný údaj o podí|u ,,ubytovánív soukromí.. na ce|kové ubytovací kapacitě, nebot'
právě tato kategorie je považována za nejudržite|nější. Podobně téŽ podí| místních
provozovate|ů na provozu místních ubytovacích zařízeních je důleŽitý kromě
ekonomických aspektŮ také z h|ediska místní ku|turní identity _ u této skupiny |ze
očekávat silnější vztah k mÍstnímu ku|turnímu i přírodnímu dědictví a větší
porozumění místním tradicím a místnímu Životnímu sty|u.

V závěru autorka provádí korektní diskusi vstupních hypotéz a výzkumných
otázek' Pozitivně lze hodnotit doporučení autorky k da|šímu výzkumu v téio ob|asti a
naznaěení praktického vyuŽitívýs|edků této práce, zejména pro činnost mikroregionu
v obIasti destinačního managementu.

Po formá|ní stránce se dá hovořit o ve|mi dobře zv|ádnuté grafické podobě
práce. Lze snad vytknout jen, že seznamu tabulek a grafů chybí údaje o přísiušných
čís|ech stránek. Po sty|istické stránce má práce jisté slabiny, ne však v závažné míře
či charakteru.

obecně |ze za největší nedostatky práce povaŽovat výše uvedené
nedostatečné zoh|ednění environmentá|ních aspektů udrŽite|nosti vrámci
výzkumu a s tím související metodické instrumentarium výzkumu a dá|e
nedostatečnou ref|exi časového aSpektu hodnocení udrŽiteInosti rozvoje
destinace. Ce|kově |ze však práci oznacit za zdaři|ou, |ogicky stavěnou a
nechybí jÍ Žádný z podstatných atributů dip|omové práce. Navíc je z nÍ zYejmá
vysoká míra porozumění řešené prob|ematice, nevšedního nasazení a
angaŽovanosti autorky ve zkoumané prob|ematice. Práci rozhodně
doporučuji k obhajobě.



otázky k obhajobě:
. Jaké jsou pod|e Vašeho názoru zák|adní nutné podmínky pro Vámi

navrhovaný vznik funkčního destinačního managementu TanvaIdska,
existují nějaké specifické podmínky pro tuto destinaci? Existuje uŽ nějaký
kon krétn í zárodek spo|ečnosti destinačn ího managementu Ta nva|dska?. Jaké skutečnosti by se vrámci šetření turistů Tanvaldska za úče|em
s|edování udrŽitelnosti této destinace mě|y pod|e Vašeho názoru
v budoucnu s|edovat, resp. povaŽujete průzkum 2OO4I2OO5 z tohoto
poh|edu za dostatečný?

. Zkuste stručně charakterizovat k|íčové trendy cestovního ruchu Tanva|dska
vzh|edem k jeho udrŽite|nosti.

. Jakou dobu s|edování (monitorování) efektů cestovního ruchu povaŽujete
za minimá|ní pro hodnocení udrŽite|nosti rozvoje destinace _ bude zde hrát
ro|i řádovostní úroveň destinací?

V Praze dne 25. 5. 2006 I ng. Martina PáskováFo.


