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Cílem bakalářské práce je charakteristika stěžejních pojmů cestovního 
ruchu v České republice a následně analýza aktuálního stavu cestovního 
ruchu na území: Turistického regionu Střední Morava a Jeseníky a to 
včetně SWOT analýzy. Dále navržení potenciálních možností rozvoje 
cestovního ruchu v řešeném území, včetně možných rezerv. 

Vedoucí bakalářské práce RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. 

 
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  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 bakalářská práce má velmi pěkný rozsah – 84 stran textu, 5 stran literatury, 11 

příloh a řadu doprovodného materiálu. Bakalantka si zvolila aktuální a zajímavé téma současnosti – 

analýzu a řešení rozvoje cestovního ruchu v konkrétním turistickém regionu, resp. oblasti. Práce je 

zpracována, kromě úvodu a závěru, v šesti hlavních kapitolách: Teoretické aspekty cestovního ruchu, 

Regionální politika, Charakteristika Olomouckého kraje, Analýza současného stavu cestovního ruchu 

v Turistickém regionu Střední Morava a Jeseníky, Návrhy a potenciální možnosti rozvoje cestovního 

ruchu v turistickém regionu, Vlastní dotazníkové šetření. 



 První dvě kapitoly práce velmi dobře postihují teoretické aspekty cestovního ruchu a slouží 

výstižně jako vhodný teoretický podklad pro další části práce, které mají již konkrétní charakter. Tyto 

teoretické části jsou zpracovány poměrně podrobně, popisné části jsou doprovázeny i tabelárně a 

graficky a nechybí ani vlastní závěrečné shrnutí na konci jednotlivých kapitol. Subkapitoly jsou dobře 

provázány, navazují na sebe logicky; velmi dobré provázání s dalšími kapitolami tvoří potom části 

týkající se právě regionálního cestovního ruchu, která poměrně dobře navozuje následující části 

týkající se konkrétního řešeného území. 

 Následují zpracování sledovaného území Turistického regionu Střední Moravy a  Jeseníků je 

poměrně podrobné – autorka se v nich snažila o objektivní a mnohostranný popis daného jevu na 

daném území; vhodně zde zakomponovala teoretické aspekty z předchozích částí i řadu dat a materiálů 

o sledované problematice. Popisný charakter této části je vhodně doplněn vlastním šetřením, které je 

zpracováno na pěkné formální i obsahové úrovni a poskytuje řadu nových a vlastních poznatků. Celá 

koncepce výstižného popisu a praktického šetření potom v závěru zastřešuje řada vlastních doporučení 

a návrhů pro řešení dané problematiky. 

 Oceňuji preciznost a podrobné zpracování celé práce, samostatnost i svědomitý přístup 

autorky. Zajímavá a pěkně řešena je i poměrně bohatá a relevantní příloha celé práce. 

Celkově považuji bakalářskou práci slečny Barbory Kubí čkové za pěkně zpracovanou, se 

všemi náležitostmi; doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Kde vidíte hlavní rezervy a bariéry rozvoje cestovního ruchu v řešeném území? 

2. Co osobně Vám šetření sledovaného jevu v daném území přineslo? 

 

 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborn ě 
 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly:          Podpis: 

RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.                                                                             

 

V Pardubicích dne:  30. srpna 2016 

 



 


