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

Téma diplomové práce - rozvoj cykloturistiky v regionu Pošembeří je velmi aktuální. 
Autor přistupoval k tématu zodpovědně. V úvodu práce jsou uvedny obecné charakteristiky 
cykloturistiky a regionu Pošembeří, které jsou následně vhodně využity při samotné analýze a 
definování návrhu rozvoje cykloturistiky přímo v regionu. Diplomant využívá odbornou 
literaturu, kterou následně doplňuje velkým množství dat a informací získaných přímo 
z terénu. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Autor si v úvodu diplomové práce stanovil cíl navrhnout možná řešení, která povedou 
k rozvoji cykloturistiky v regionu Pošembeří. Prostřednictvím několika použitých metod 
(analýza, indukce, deskripce) byl cíl práce naplněn. Z hlediska praktického využití může být 
diplomová práce přínosná zejm. pro samotný region Pošembeří. Rozvoj cykloturistiky v 
Pošembeří je dobrou příležitosí k podpoře cestovního ruchu v regionu. Z tohoto pohledu 
velice kladně hodnotím především kapitolu 4, která obsahuje mimojiné návrh doplnění stávají 
sítě cyklotras a je využitelná v praxi. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením i předpisům. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Struktura práce je poměrně logická a přehledná. Souvislému čtení práce trochu překáží 
příliš podrobné členění práce do jednotlivých podkapitol. Práce je vhodně doplněna 
tabulkami, obrázky a grafy jak v samotném textu práce, tak i v přílohách. Stylistická úroveň 
práce je na odpovídají úrovni. 
 

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

      
 



Připomínky a dotazy k práci: 

Jakým způsobem autor odhadl počet potřebných prvků cyklistické infrastruktury 
v kapitole 5.1? 

 Jaký způsob propagace cykloturistiky považuje za nejúčinnější a pro region Pošembeří 
nejefektivnější (v poměru množství/cena)?      
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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