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Tématem diplomové práce je vývoj cestovního ruchu v konkrétních regionech, 

v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Cíl práce je identifikovat významné faktory, které 

ovlivňují cestovní ruch, analyzovat vybrané faktory a následně vyhodnotit vliv hospodářské 

krize na vývoj cestovního ruchu v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Zvolené téma, 

obecněji řečeno ocenit vliv krize na rozvoj některých oborů v regionech, je jistě aktuální pro 

maximální eliminaci vlivu krize na rozvoj ekonomických činností. 

Vlastní práce je rozdělena kromě úvodu a závěru do tří základních částí, kapitol. Diplomantka 

nejprve uvádí základní východiska práce, dále identifikuje významné faktory, které ovlivňují 

cestovní ruch, jejich pomocí charakterizuje a analyzuje vývoj cestovního ruchu v obou 

sledovaných krajích. Na základě zjištěných skutečností oceňuje vliv krize na cestovní ruch 

v obou krajích a předkládá některé návrhy na dynamizaci rozvoje. 

Struktura práce má logiku, jednotlivé části na sebe navazují a studentka se postupně 

dopracovává k závěrům a ke splnění cílů práce. 

V úvodní kapitole je s využitím bohatých pramenů vymezen cestovní ruch a jsou definovány 

základní pojmy. Studentka správně konstatuje, že taxativní vymezení oborů cestovního ruchu 

je složité a zavádějící, protože cestovní ruch indikuje významně rozvoj dalších odvětví. 

Vzhledem k charakteristice cílů práce obsahuje tato kapitola i krátký exkurz do problematiky 

krize. 

Ve třetí kapitole jsou nejprve identifikovány faktory ovlivňující cestovní ruch. Na základě 

vybraných faktorů je v další části práce proveden rozbor ve stejných ukazatelích v obou 

sledovaných krajích. Výsledky jsou velice zajímavé, a pokud bych je měl zhodnotit s jistým 

nadhledem, je možné konstatovat, že vývoj cestovního ruchu v obou krajích nebyl zdaleka 

krizový, hodnota některých ukazatelů zaznamenala sice jistý pokles, ale i pozitivní růst. Při 

srovnání obou krajů vychází poněkud lépe Jihočeský kraj. Moravskoslezský kraj v řadě 

hodnocených ukazatelů je pod jejich průměrnou úrovní v ČR. Navíc, z hodnocení návštěvnosti 

hotelů vyplývá, že MSK je spíše cílem méně náročných turistů. 

Práce má po formální stránce dobrou úroveň, studentka prokázala schopnost pracovat 

s literaturou a hodnotit vypočtené ukazatele ve vzájemných vazbách. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

V rámci diskuse je možné zaměřit: 

 na skutečnost, že mezi nejnavštěvovanější cíle turistů v MSK nepatří cíle v horách; 

 na vysoký počet druhého bydlení v Beskydech, jde nebo nejde o cestovní ruch, odebírají 

chaty a chalupy turisty hodnocené podle ukazatelů v práci.  

 

V Ostravě dne 10.5.2012 

           Jiří Kern 


