
Posudek školitele diplomové práce

,,lJdrŽiteln-Ý rozvoj cestovního ruchu na příkladu Tanvaldska..

Pavlíny Šindelářové

Předložená diplomová práce čítá 90 stran textu, které dále obsahují 34 tabulek,6 grafů,5 obrázků
a jsou doplněny 7 přílohami. Seznam použité literatury obsahuje 49 položek, které ještě doplňují
další řádně citované podklzLd1,.

V úvodu práce autorka velrni Íundovaně charakterizuje problematiku cestovního ruchu. Vytyčila
si nelehký cíl, ktery je v donrácích poměrech zatimneprávem opomíjen a řada odborníků
působících v oblasti cestovníIlo ruchu se se zvolen;ýrrni přístupy (sledování, monitorovánía
plánování v CR) dosud neztotoŽnila. Autorka zde v úvodu formuluje ťrtrzeni, která se pokouší
dokÍaat a výzkumné otázky. Dále je zde načrtnuta logická struktura předložené diplomové práce.

Druhá kapitola je věnována rozboru literatury zaměřené na geografii cestovního ruchu,
udržitelnost v cestovním ruchrt a metodiku. Zde je třeba vyzvednout především práci se
zahraniění literaturou a dalšírrii zďroji, neboť problematice udržitelnosti v cestovním ruchu není,
především v teoretické rovině. věnována v domácím prostředí téměř žádná pozornost. Autorka se
podrobně věnuje potřebné terrl-rinologii a srovnává přístupy rtnných autorů a zaujímá k nim své
vlastní stanovisko.

Další kapitola seznamuje podrobně čtenáře s metodikou vlastního výzkumu a sběrem dat v obecné
rovině narŮzné řádovostní úrovni i sběrem pro konkrétní zvolené tnemí.

o schopnosti autorky prezcntovat regionální ana|ýzuna vysoké úrovni svědčí čtvrtá kapitola, ve
které vymezuje a charakteriz-u]e stručně a výstižně řešené území.

Za stěžejní část práce je nioŽné považovat pátou část, ve které autorka uplatňuje teoretické
poznatky načerpané převáŽně ze zahraniění literatury a podrobně rozpracovává řešenou
problematiku.YyuŽívá vecllc clalších zdrojů i někteých výsledků rozsáhlého dotazníkového
šetření jehož je autorkou, které pomáhala organizovat ajehožvýsledky zpracovávala. Na závěr
páté kapitoly je vhodně urt-rístěno výstižné výsledné hodnocení udržitelnosti cestovního ruchu na
Tanvaldsku vycházejici z l'e]ni detailního a strukturovaného hodnocení uvedeného
v předchozích podkapitolácl-:. Dále je tato část práce doplněna i návrhem systému, ktery je možné
reálně ve.zvoleném tlzemí ir i;latrrit.

Y závěru autorka sl-rrnuje svó poznatky, odpovídá na otázky formulované v úvodu práce a

formuluje i doporučení pro praxi a další možný výzkum.

Po formální stránce je práce až rra minimální nedostatky (nekvalitní rozlišení někteqých fotografií)
v pořádku. LiteratLrra je řádně citována dle oborových zvyklostí' tabulky, gras a obrázky vhodně
doplňují text.

PrácipovaŽuji za velnri kvalitrrí a doporuěuji ji k obhajobě.

Praha, 25. 5.2006 RNDr. Dana Fialová" Ph.D'


