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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Předložená práce se zabývá aktuálním tématem - dopady cestovního ruchu na rozvoj městského 
prostředí, v tomto případě ve specifické destinaci primárně temného cestovního ruchu, který jako forma 
zažívá obecně velký nárůst zájmu návštěvníků.  

Hlavní cíle práce směřují k identifikaci základních faktorů a aktérů cestovního ruchu s konkrétním cílem 
navrhnout další možnosti rozvoje města do budoucna s důrazem na zmírnění negativních projevů 
turistifikace. Obecná část hlavně definuje základní pojmy, věnuje se typologii temného cestovního ruchu, 
s využitím i několika zahraničních pramenů. Metody pro všechny části vlastní empirické práce jsou 
podrobně popsány. Kromě základní analýzy potenciálu a návštěvnosti Terezína značný rozsah vlastní 
práce pokrývá podrobná analýza funkčního využití budov a stavu objektů a veřejných prostranství. Tyto 
studie byly podrobně zpracovány ještě před vlastním zadáním bakalářské práce, jejich hlavní výstupy 
představují přehledné obrázky (mapy). I když tyto faktory proces turistifikace dozajista  ovlivňují , dokážu 
si představit v této práci menší rozsah prostoru jim věnovaným (i když už došlo ke značnému zkrácení). 
Tradiční využití strukturovaných rozhovorů je vzhledem k počtu dotazovaných aktérů spíše doplňkovou 
sondou. Oceňuji vyústění analytických prací v sumarizaci návrhů na další rozvoj města.  Závěry možná až 
příliš podrobně opakují zjištěné výsledky, zajímavé je naznačení možností srovnání s jinými podobnými 
destinacemi a hlavně zamyšlení i nad pozitivními dopady turistifikace. 

   Již z výše uvedeného vyplývá, že po formální stránce by bylo možno některé kapitoly i části textu 
zestručnit, dopomohlo by to i k méně neobratné stylistice některých pasáží, příp. využívání novinářského 
až hovorového tylu („místo přeplácané obchody“).  Neobratnosti se objevují již např. ve druhé větě 
abstraktu  či v jeho  anglické verzi . Anglický název by měl zřejmě přesněji kopírovat název český - tedy 
„Touristification in the town of Terezín“. Naopak práci výrazně oživují grafické prvky, některé obrázky 
velmi názorně a přehledně. 

Celkově se domnívám, že autorka prokázala schopnost samostatné vědecké práce, oceňuji pracná a 
pečlivá terénní šetření - jejich rozsah se projevil i v poněkud nadměrném množství textu, a tím pádem i 
stylistických neobratností.  Vzhledem k aktuálnosti tématu doporučuji práci nominovat do soutěže 
CzechTourism.   

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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