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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Autorka odpovídajícím způsobem splnila pokyny zadání. Závěrečná práce
odpovídá stanoveným cílům. Autorka dokumentuje řešenou problematiku
rekreace a cestovního ruchu zaměřenou na oblast vinařství. Erudovaně jsou
zpracovány návrhy a doporučení pro celkové zlepšení kvality a funkčnosti
vinařského cestovního ruchu vybraných lokalit. Autorka příliš překračuje
stanovený rozsah práce.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autorka využila rozsáhlého souboru tištěných literárních i elektronických zdrojů.
Publikace byly vhodně využity s ohledem na téma závěrečné práce. Autorka měla
věnovat větší pozornost jednotnosti citací v seznamu literatury.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Kladně hodnotím strukturu práce, návaznost kapitol i logičnost textu. Autorka ve
svém výzkumu vhodně využila metodu dotazníkového šetření. Dále vyzdvihuji
výčet návrhů na zlepšení využitelnosti Moravských vinařských stezek pro rozvoj
cestovního ruchu. V diskusi bylo správně provedeno kritické zhodnocení služeb
cestovního ruchu v jednotlivých oblastech. Práce by mohla být obohacena o
konkrétní mapy a fotografie sledovaných lokalit.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Po formální stránce obsahuje tato práce všechny náležitosti bakalářské práce.
Vyskytují se zde nepatrné nedostatky v úpravě textu, které mírně snižují
konečnou podobu práce - nejednotné citování v seznamu použité literatury,
drobné gramatické chyby v textu, atd.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
K obhajobě doporučuji následující dotazy:
1) Prosím autorku práce, aby uvedla a vyhodnotila střety rekreace/cestovního ruchu
a ochrany přírody ve sledovaném území - vinařské podoblasti a jejich stezky.
2) Podle kterých metodik byste postupovala při vyhodnocování potenciálu cestovního
ruchu sledovaných oblastí?
3)V kapitole "Vyhodnocení výsledků" autorka zmiňujě, že při vybudování nové
vinařské stezky nedošlo k znatelnému nárustu turistů (tržeb) u podnikatelů z důvodu
zvýšení konkurence v okolí. Zároveň, že mnozí podnikatelé ani poté nezměnili
nabídku svých služeb. Jaká byste navrhla opatření v rámci zvýšení
konkurenceschopnosti podnikatelů na vinařských stezkách?

PRÁCI K OBHAJOBĚ:

doporučuji

NÁVRH VÝSLEDNÉ KVALIFIKACE: B

Datum: 5. 6. 2013
podpis oponenta

