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Cílem diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu cestovního ruchu ve vybraném venkovském 
regionu s ohledem na vnější vazby a zjistit možnosti rozvoje tohoto odvětví na českém venkově. Dílčím cílem 
bylo identifikovat postoj venkovských obyvatel k potenciálnímu rozkvětu cestovního ruchu v zájmové oblasti, 
především k jeho šetrné formě. 

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 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce 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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.)  X   
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Otázky k obhajobě: 
V závěru práce doporučujete pro sledované území městysu Česká Bělá rozvoj několika typů 
turistických aktivit. Obdobné přírodní podmínky byly dříve identifikovány např. na 
Moravskotřebovsku, přesto se tam turistika příliš nerozvinula z důvodu nedostatečné 
turistické infrastruktury (nedostupné ubytovací a stravovací kapacity). Zamyslete se nad 
možnostmi, jak motivovat místní obyvatelstvo k realizaci těchto nezbytných zařízení pro 
cestovní ruch. 
Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: VÝBORNĚ 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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