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Diplomantka Pavla Kocková předložila práci čítající 82 stran. Tématem je problematika 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Diplomantka si klade otázku, zda základní strategie 
zpracované pro tato témata jsou orientovány „udržitelně“ nebo zda se zaměřují pouze na 
ekonomický růst. 

Diplomantka svou práci nerozdělila tradičně na teoretickou a praktickou část. Postupně 
analyzovala Strategii regionálního rozvoje České republiky a Státní politiku cestovního ruchu, 
přičemž potřebné teoretické pojmy vysvětlovala vždy na vhodném místě analýzy. Vzhledem 
k charakteru práce lze s prolnutím teoretické a praktické části práce souhlasit. 

Problematika cestovního ruchu na úrovni plánování České republiky je v práci popsána 
poměrně podrobně. Jednotlivé veličiny a případné problémy jsou sledovány do úrovně krajů. 
Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je závislý nejen na atraktivitách poskytovaných 
jednotlivými regiony, ale do jisté míry také na tamním životním prostředí (není-li toto již 
samotnou atraktivitou) a na příznivém sociálním prostředí v místě, je posouzení 
„udržitelnosti“ rozvojových sektorových dokumentů zcela na místě. 

Součástí práce je závěr shrnující výsledky analýz provedených v rámci diplomové práce a 
odpovídající na základní otázky položené v úvodu práce.  

Po formální stránce se diplomantka poměrně úspěšně vyvarovala překlepů a pravopisných 
chyb. Rovněž úprava práce a způsob citací je vyhovující. Celkově lze kvalitu práce hodnotit 
jako výbornou. 

Diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na zpracování vědecké práce.  

Diplomantka je schopna samostatně pracovat a její práce odpověděla na otázky, které 
si v úvodu vytyčila. 

V rámci celkového hodnocení práci doporu čuji k obhajob ě a navrhuji hodnocení výborn ě. 

 

 

Otázky k diskusi: 

Ve své práci jste několikrát zmínila nedostatečné materiálové vybavení České republiky 
pro tento sektor „průmyslu“. Jaké nástroje k odstranění tohoto nedostatku Vámi 
zkoumané dokumenty definují a myslíte si, že tyto nástroje jsou dostatečně účinné? 

V práci jste několikrát zmínila rozdílné způsoby vymezení „regionu“. Jaké regiony na 
území České republiky byste zmínila z hlediska cestovního ruchu jako nejproblematičtější 
a proč? 
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