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Charakter a význam tématu, formulace cíle řešení: 
Samotný pojem konkurenceschopnost se v odborné literatuře zkoumá z různých hledisek a v 

ekonomicko-programových dokumentech často používá. Aplikace v sektoru cestovního ruchu 

(CR) je však u nás výjimečně používán. Přitom jde o stejnou podstatu jako např. u podniků, také 

o vítězství produktů či služeb destinace u návštěvníků v soutěži s jinými destinacemi. Témata 

práce k řešení tvoří: cestovní ruch, konkurenceschopnost a turistické destinace města.  Cíl práce 

je: „…navrhnout doporučení ke zlepšení pozice města Opavy v cestovním ruchu …“ na základě 

zjištěné „ …motivace návštěvníků…a úrovně infrastruktury cestovního ruchu…tak, aby bylo“ 

město Opava „…konkurenceschopné…v turistické vybavenosti s vybranými městy.“ (s. 6). 

Použitá teoretická a obecná východiska, zvolené metody a postup: 
K vymezení východisek pro řešení cílem určené problematiky se přistupuje netradičně, ne od 

definic CR, pak města apod., ale citací ze současné odborné literatury přímo k výběru 

teoretických přístupů týkající se obojího najednou: konkurenceschopnosti a destinace (města či 

regionu). K tomu je i provedeno vlastní teoretické shrnutí (syntéza v 2 kap., s. 15-16). Tento 

náročný postup využívající spíše teoretické modely, se používá i na s.17-25 k ozřejmění dalších 

témat CR (k vymezení předpokladů a potenciálů, nabídky a poptávky, k třem oblastem dopadů na 

město). Relevantní východiska (z 2. kap.) jsou přímo použita k aplikaci charakteristik a měření 

nabídky u tří měst vybraných dle odborných kritérií (3. kap., 19 s.). K poptávkové specifikace CR 

je využit kvalitativní výzkum (s popisem použitých metod k postupům a interpretaci) provedený 

ve městě Opavě (3. kap., s. 45-53).  Výstupem je konstrukce „pozice“ města Opavy v CR (v 5. 

kap, na s. 54-74), kde jádrem jsou komentáře k „poziční“ tab. 5.3 (s. 63), ke „SWOT“ tab., 5.4 a 

5.5 (s. 64, resp. 66) a Návrhy (s. 67-70) se týkají nejen vlastní nabídky m. Opavy, ale i jeho okolí. 

Odbornost, návaznosti a úplnost: 
Používání odborných pojmů při citacích, popisu, diskusi i tvorbě závěrů je na velmi dobré úrovni 

(výjimečně narazíme na nedostatky, např. na s.10 u věty začínající „Měření a hodnocení…“). 

Cenné a zdařilé je propojení teoretických východisek s aplikační částí práce u náročného tématu 

konkurenceschopnost CR. Formální úprava je velmi dobrá, počet použitých teoretických 

literárních zdrojů (14) je příkladný. Řada zajímavých modelových přístupů uvedených v práci je 

pouze naznačena, nevyužita a tvoří náměty pro rozpracování i na vyšším stupni studia.  

Závěry, nové poznatky a jejich využití: 

Diplomantka prokázala velmi kvalitní práci s teoretickou literaturou, netradiční cestou pro 

podobné práce k CR a precizní přípravu, provedení a vyhodnocení průzkumu. Návrhy jsou 

vybrány z řešení témat odborně, formulovány konkrétně a využitelné. Cíle práce byly naplněny. 

Náměty k diskusi a závěrečné zhodnocení:  

Doporučuji v případě potřeby zjistit názor diplomantkou k tvrzení na s. 8, zda stále platí i pro 

rozvinuté destinace, že „Aktivity …CR se vytváří … bez velkých investic…“.  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji k ocenění v soutěži o nejlepší práci oboru 

Regionální rozvoj. 

V Ostravě dne 18. května 2012 
Ing. Jan Malinovský, Ph.D. 

 


