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• Zvolený postup řešení zadané problematiky 
V úvodu autorka vhodně volí teoretická východiska tržního potenciálu v cestovním ruchu. 

V další části definuje všechny prvky marketingového prostředí a sestavuje SWOT analýzu 

vybraných mikroregionů.  V praktické části je definována metodika sběru dat, na niž navazuje 

samotná analýza. Ta je provedena vyhodnocením získaných dat, která autorka doplňuje o 

vlastní komentáře a postřehy. Následuje kapitola s návrhy a doporučeními. 

 

• Dosažené výsledky, jejich odborná úroveň a možnost praktického použití 
Autorka zvolila správnou metodiku výzkumu. V úvodní části autorka dobře zpracovala 

SWOT analýzu zkoumaného mikroregionu. Vzhledem k mé dobré znalosti regionu si troufám 

říci, že se podařilo vystihnout veškeré silné a slabé stránky, stejně jako příležitosti a hrozby v 

dané oblasti. Charakteristiku regionu a SWOT analýzu lze považovat za nejzdařilejší z celé 

práce. 

 

V nejrozsáhlejší analytické části provedla autorka na základě dotazníkového šetření analýzu 

možných turistických cílů ve zvolených mikroregionech. Na základě analýzy dále předkládá 

návrhy a doporučení. Bohužel v těchto částech již autorka nedokázala navázat na části úvodní. 

Analýza je hodně obsáhlá, ale taktéž dosti zmatečná (např. obrázek 5.4). Autorce se 

nepodařilo vytáhnout a upozornit na podstatné informace. Rovněž velmi omezeně pracuje 

s tříděním druhého stupně. Závěrečné návrhy a doporučení jsou velmi obecné a v některých 

případech rovněž zmatečné, navíc není vždy zcela jasné, komu jsou určeny. 

  

Nutno dodat, že jednou ze slabin, na kterou autorka upozorňuje, byla špatná propagace 

regionu. Nicméně tím, že za výběrový vzorek respondentů zvolila pouze místní obyvatele, 

připravila se zcela o možnost zjistit názory a preference potenciálních turistů z jiných koutů 

republiky. 

 

• Formální náležitosti, vnější úprava, přehlednost apod. 
Formálně je diplomová práce v pořádku a odpovídá standardům. Logická návaznost kapitol a 

podkapitol je místy nejasná. V práci se objevuje několik překlepů.  

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

Ing. Petr Prešnajder 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Pomáhají místní neziskové organizace jako např. Kosenka k lepší propagaci regionu? 

2. Jak mohou mikroregiony ovlivnit odliv mladých lidí? 


