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Volba tématu a cíl práce: 

Cestovnímu ruchu ve vazbě na rozdílné řády a typy území se v České republice dostává stále 

vyšší - byť zdaleka ještě ne dostatečné - pozornosti. Olomoucký kraj, na který je tato 

diplomová práce zaměřena, z hlediska cestovního ruchu zajisté má co nabídnout. Cíl 

diplomové práce je definován jako „analýza a zhodnocení Marketingové studie cestovního 

ruchu Olomouckého kraje na období 2011-2013 s výhledem do roku 2016 a vytvoření návrhů 

a doporučení na její zlepšení a rozvoj cestovního ruchu v kraji.“ Výběr tohoto tématu lze 

hodnotit pozitivně.  

 

Závěry práce a její přínos: 

Diplomová práce ukázala, že Olomoucký kraj patří mezi území spíše více navštěvovaná, 

avšak pro rozvoj cestovního ruchu mu chybí odpovídající infrastruktura. Jako významný 

problém byla identifikována nedostatečná propagace kraje, který nabízí tak odlišné územní 

struktury, jakými jsou Haná a Jeseníky. Samotná Marketingová studie cestovního ruchu 

Olomouckého kraje pak sice obsahuje četné užitečné informace, avšak je příliš dlouhá, místy 

málo aktuální atd. 

Přínosy diplomové práce lze spatřovat především v jejím analytickém pojetí, které směřuje 

k identifikaci konkrétních problémů spojených s cestovním ruchem ve zkoumaném kraji. 

Diplomantka se navíc snažila naformulovat také konkrétní návrhy a doporučení pro zlepšení 

situace ve sféře cestovního ruchu.     

 

Stylistická stránka, struktura práce a práce s literaturou: 

Členění kapitol reflektuje zaměření diplomové práce. Také struktura práce a její délka 

respektují zpracovávané téma. S výjimkou občasných obecnějších formulací nelze mít mnoho 



výhrad ani k obsahové náplni práce. Bohužel se v předložené práci někdy objevují věcné 

chyby, které snižují celkovou úroveň práce. Za povšimnutí stojí, že práce neobsahuje žádné 

přílohy. 

 

Připomínky, náměty k diskuzi: 

Doporučuji, aby diplomantka v rámci obhajoby své práce:  

• zkusila obhájit poněkud diskutabilní tvrzení týkající se letecké dostupnosti 

Olomouckého kraje. Má letiště v Bochoři u Přerova dostatečný prostor pro vlastní 

rozvoj, když letiště v Brně a Ostravě mají v současné sociálně-hospodářsky nelehké 

době četné problémy? 

 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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