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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

 Diplomová práce autorky je rozdělena do čtyř kapitol, které působí uspořádaně a 
uceleně. V první kapitole (strany 10 - 25) podává vyčerpávající úvod do problematiky 
cestovního ruchu a jeho významu pro rozvoj regionu. 

  
 V druhé kapitole na devíti stranách charakterizuje Valašský region, který je 
předmětem práce a vymezuje jeho území. 

 
 Ve třetí kapitole autorka analyzuje současný stav služeb cestovního ruchu, přičemž 
hojně využívá údajů z Českého statistického úřadu a údajů získaných z informačních center v 
regionu. Dalším zdrojem informací je autorkou navržený dotazník, kterým se pokouší 
analyzovat povědomí lidí o Valašském regionu s využítím vhodně navržených otázek. 
Poslední využitou metodou je SWOT analýza. Autorka si uvědomuje, že základním 
předpokladem pro návrh vhodného řešení pro rozvoj cestovního ruchu v regionu je důkladná 
analýza a proto jí také věnuje větší část své práce. 

 
 V poslední kapitole autorka reaguje na získané výsledky analýzy a navrhuje pět 
programových balíčků, které mají slouži k rozvoji cestovního ruchu ve zpracovávaném 
regionu.  
 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

 Autorka nejprve provádí analýzu oblasti Valašského regionu z pohledu ubytovacích a 
stravovacích kapacit, následně shrnuje dopravní možnosti. Přínosná je část, kde srovnává 
návštěvnost vybraných památek. 

  
 Na základě SWOT analýzy se rozhodla řešit získanou slabou stránku regionu, kterou 
je nedostatečná nabídka produktů a produktových balíčků pro návštěvníky. Rozhodla se 
podpořit nabídky informačních center formou třídenních ucelených balíčků pro různé věkové 



skupiny a zájmy návštěvníků. Uvedla konkrétní podoby pěti scénářů, které mohou být v praxi 
inspirací informačním centrům, potažmo cestovním kancelářím. Kromě vytvořených balíčků 
považuji za hodnotnou zpracovanou analýzu, která může sloužit jako výchozí materiál pro 
další podporu regionu. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

 Diplomová práce je zpracována v souladu se Směrnicí Univerzity Pardubice č. 
13/2007 - Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální 
úpravu. 
 Řešení, která autorka v diplomové práci navrhuje, nejsou v žádném rozporu s platnými 
normami, zákonnými ustanoveními, ani jinými legislativními předpisy. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

 Grafická úprava diplomové práce je na dobré úrovni. Přehlednost a snadná čitelnost je 
daná i použitou úpravou textu. Členění do kapitol a odstavců je logické. Pravopisné chyby se 
v práci nevyskytují. Drobné výhrady mám jen k použitým barvám v hlavičkách tabulek a 
přílišnou pestrost  barev v grafech v kapitole vyhodnocující dotazník. U grafů chybí popisky 
os. Kvalitu práce poněkud kazí i kvalita použitých obrázků. 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

 Na straně 12 je nedokončený odstavec týkající se loveckého cestovního ruchu, zřejmě 
došlo k chybě při konverzi do PDF formátu. 

 V tabulce č.1 je nesprávně uvedena jednotka u počtu obyvatel, nemá tam být (tis). 

 U obrázku č.3 na straně 46 chybí legenda pro použité barvy. 

 V obrázku č.5 je nesprávně uveden rok návštěvnosti památek. 

 Výsledná cena v tabulce č.7 neodpovídá popsané ceně na str.59, nebo není patrné v 
čem se postup výpočtu liší. 

 
 Dotazy k práci: 

 Jaké známé osobnosti z Valašska pochází a dalo by se jejich původu využít k rozvoji 
cestovního ruchu? 

 Z jakého důvodu informační centra nenabízí žádné podobné produktové balíčky? 
 Jaká by mohla být struktura balíčku pro čistě zimní variantu? 

 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Velmi dobře (2) 

 
 
V Praze dne 30. května 2010 . 

.......................................... 

Ing. Petr Rezek 


