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Stěžejním cílem práce je analýza současného stavu cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji; postihnutí jeho dalšího rozvoje a především vlastní 
šetření konkrétního projektu týkajícího se daného tématu (cykloturistický 
projekt v řešeném území). 

Vedoucí diplomové práce RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. 

 
úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... x    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  x   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému x    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Předkládaná diplomová práce obsahuje 90 stran textu, 3 strany literatury a (6+5) 
příloh. Práce sestává ze šesti hlavních kapitol, které autorka zpracovává v teoretické i 
praktické rovině. V prvních dvou částech diplomantka volí představení pojmů – cestovní ruch 
a rozvoj cestovního ruchu. Zpracování předložených kapitol je na dobré úrovni, jednotlivé 
subkapitoly jsou zařazeny promyšleně; jsou zpracovány věcně, přehledně  a kompaktně. 

 Na teoretický exkurz do oblasti cestovního ruchu autorka navazuje zpracováním 
charakteristiky řešeného území – Pardubického kraje. Autorka správně v této části navazuje 
na teoretická východiska v předcházejících kapitolách a daří se jí to poměrně dobře. I v této 
části je práce dobře stavěna; struktura práce je logická a jednotlivé kapitoly i subkapitoly na 



sebe zdařile navazují. Ve čtvrté a  páté kapitole autorka vhodně spojuje znalosti a zkušenosti 
ze všech předcházejících částí a celkem výstižným způsobem provádí analýzu daného tématu 
na šetřeném území a v páté kapitole potom sleduje možnosti rozvoje cestovního ruchu, kde se 
zaměřuje na konkrétní region Orlicko-Třebovsko a konkrétní formu cestovního ruchu - 
cykloturistiku. Snad k této části drobnou výtku – bylo možná vhodné dávat i 
v předcházejících kapitolách  větší apel na alternativní formy cestovního ruchu, mezi něž 
cykloturistika patří (např. se věnovat více této problematice v zahraničí apod.) Nicméně 
autorka zvolila obecnější postup, nikoli cílený na jednu z forem cestovního ruchu – a je to 
také jistě v pořádku. 

 V poslední kapitole diplomantka prokázala schopnost orientace v metodě komparace 
spojené se selekcí optimální varianty, kterou úspěšně provádí na sledovaném projektu. Práce 
tak získává na kvalitě a autorka k metodám popisu a analýze přidává práci další rozměr. 

 Celkově oceňuji autorčinu aktivitu, odpovědný přístup, snahu po důsledném 
dopracování práce i vlastní invenci v závěrečné části. Svědomitě se autorka věnuje i 
samotnému závěru, kde se snaží práci skutečně poctivě zastřešit. Smysluplná a plnohodnotná 
je i příloha. 

 Vzhledem výše uvedeného doporučuji práci slečny Bc. Lenky Diblíkové k obhajobě a 
navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

  

Otázky k obhajobě: 

• V návštěvnosti tuzemských i zahraničních turistů je Pardubický kraj dlouhodobě na 

posledním místě v krajích České republiky. Jaké jsou, podle Vás, příčiny této pozice? 

Jaký je výhled do budoucnosti? 

• Ve svém šetření jste se zabývala cykloturistikou a prováděla jste jej ve spolupráci 

s představiteli obcí. Jaký je jejich názor na potenciál cykloturistiky v řešeném území? 

Jaký je názor Váš? 

 

 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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