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Cílem diplomové práce je zhodnocení možností rozvoje cestovního ruchu 
ve venkovském území. Práce charakterizuje pozitivní a negativní dopady 
cestovního ruchu na region. Praktická část je zaměřena na zhodnocení 
možností rozvoje cestovního ruchu venkovského území městyse Česká 
Bělá.  
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náročnost tématu na úroveň 

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

x   

 
kriteria hodnocení práce Úroveň 

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    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 



Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. V návaznosti na závěry Vaší diplomové práce se pokuste formulovat na příkladu 

městyse Česká Bělá jaké dopady (negativní i pozitivní) může přinést posílení významu 
cestovního ruchu na rozvoj této obce a širšího regionu? 

2. Jaké možnosti podpory rozvoje cestovního ruchu na venkově nabízí či může 
poskytovat veřejný sektor - samospráva i státní správa? 

 
Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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