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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Žaneta BEZOUŠKOVÁ 

Číslo studenta:  E13015 

Název diplomové práce:  Analýza a potenciální možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu Vysočina 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je analýza, hodnocení a návrh potenciálních možností rozvoje 
cestovního ruchu v regionu Vysočina. 

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

Studijní program: N6202 Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti x     

Vstupní údaje a jejich zpracování x     

Použité metody  x    

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce x     

Původnost zapracování tématu  x    

Adekvátnost použitých metod  x    

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

x     

Logická stavba práce a rozsah x     

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací  x    

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)  x    

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)  x    

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii x    

Pro praxi x    
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Ostatní připomínky k práci 
Diplomová práce Bc. Žanety Bezouškové je zpracována na 133 stranách textu a dalšího doprovodného materiálu 
včetně přílohy; práce je zpracována kromě úvodu a závěru v šesti hlavních kapitolách: Cestovní ruch, Historický 
exkurz v cestovním ruchu, Strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu, Kraj Vysočina, Dotazníkové 
šetření, SWOT analýza a doporučení pro další rozvoj. 
Předkládaná práce je zpracována na velmi pěkné úrovni, obsahově je kvalitní, dobře strukturována s dobrou 
návazností jednotlivých kapitol i subkapitol. Rozsah práce je nad požadovaný rámec, což však u prací, které mají 
poměrně rozsáhlý popisný background, nepovažuji za závadu; naopak poskytují autorce možnost vytvoření 
celostní práce na sledované téma v řešeném území. 
Oceňuji autorčinu svědomitost, snahu po komplexním pojetí dané problematiky, odpovědný přístup i schopnost 
samostatného hledání řešení. Práce je dobře propojená, čtivá, graficky zajímavě zpracována. Práci vhodně 
doplňuje i funkční příloha, která práci zajímavě obohacuje. Nelze opominout i pozitivní hodnocení bohatého 
citačního aparátu a vlastního šetření, v kterém autorka prokázala i vlastní invenci a schopnost práci kvalitně 
dotvořit. 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Co považujete za největší bariéry v dalším rozvoje cestovního ruchu v řešeném regionu? 
2. Jaké rezervy v rozvoji cestovního ruchu v daném regionu vidíte do budoucna? 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: Výborně 
 

V Pardubicích 28.5.2017 

Podpis  ..................................................................  


