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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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
 Předkládaná diplomová práce má 107 stran textu a obsahuje následující kapitoly: 

Teoretické aspekty cestovního ruchu, Regionální politika, Cestovní ruch a regionální politika 

v České republice, Charakteristika turistických regionů Královéhradecko a Východní Čechy, 

Analýza současného stavu cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, 

Návrhy a možnosti rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. 



 Diplomantka dokázala v práci shromáždit opravdu značné množství materiálu a to jak 

v teoretických tak i v praktických částech. Všechny kapitoly i subkapitoly jsou velmi pěkně 

provázány a vzájemně na sebe logicky navazují. Autorka dokázala zpracovat základní pojmy 

a podat celý teoretický exkurz do dané, poměrně široké, problematiky velmi detailně a 

s patřičnou dávkou svědomitosti.  I analýza v jednotlivých regionech a především v dané 

oblasti je velmi poctivým popisem aktuálního stavu cestovního ruchu.  

 Práce má spíše sice popisný charakter, avšak  autorka jej vyvažuje autentickým a 

celostním zhodnocením reálného stavu sledované oblasti v daném regionu a hodnotnou 

vlastní  SWOT analýzou i s doporučeními pro další rozvoj vytvořenými na základě pracné a 

rozsáhlé analýzy dané problematiky. 

 Práce je i graficky velmi zdařilá, stylisticky kvalitní a formálně na pěkné úrovni.  

Diplomovou práci posluchačky Bc. Ivy Sýkorové, vzhledem výše uvedeného, doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu (HDP) v posledních osmi letech 

kontinuálně klesá, jak sama uvádíte v grafu na str. 42. Zkuste zdůvodnit, proč tomu tak 

je. 

2. V závěru práce se kriticky zmiňujete o určitých nedostatcích v ubytovacích a 

stravovacích zařízeních a doprovodné infrastruktuře sledované oblasti cestovního 

ruchu. Domníváte se, že  by se prostředky do nich věnované skutečně zhodnotily? 
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