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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná bakalářská práce má 63 stran textu, 4 strany literatury a 2 přílohy; 

zpracovává následující hlavní kapitoly: Cestovní ruch – obecná charakteristika, Cestovní ruch 

– historie a současnost, Cestovní ruchu a EU, regionální politika; cestovní ruch v ČR, 

Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji, Cestovní ruch na území regionu Trutnovska, Projekt 

Lanové dráhy Sněžka a vlastní šetření využívání služeb turisty. 

Autorka si zvolila velmi aktuální téma regionálního cestovního ruchu, jehož plné 

vystižení dané problematiky nebývá zcela jednoduchým úkolem. Bakalantka se jej zhostila 



poměrně dobře a na úrovni bakalářské práce na odpovídající úrovni. První tři hlavní kapitoly 

mají víceméně teoretický charakter, na který autorka logicky napojuje další části postihující 

danou problematiku na konkrétních zadaných územích. Teoretické pasáže na sebe vcelku 

dobře navazují a mají v práci své opodstatnění; snad bych jen více zdůraznila regionální 

charakter cestovního ruchu a jeho detailnější rozpracování, tomu mohla být v úvodních 

teoretických částech věnována možná výraznější pozornost. 

I kapitoly 4,5,6 jsou zpracovány na dobré úrovni, drží se zadaného tématu, mají 

logickou stavbu a poměrně dobře na sebe navazují. I v této části však trochu postrádám větší 

hloubku zpracování i snad výraznější autorčinu invenci. Kapitoly mají spíše popisný 

charakter, nelze však nepochválit snahu autorky o poctivý popis situace v daném tématu, 

který dokládá i vlastním šetřením, jehož výsledky nelze opominout a jistě přispívají 

k vystižení dané problematiky na zpracovávaném území. 

Vzhledem výše uvedeného doporučuji předkládanou bakalářskou práci posluchačky 

Barbory Rumlové k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm Velmi dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké existují, dle Vašeho názoru, rezervy a jaké bariéry rozvoje cestovního ruchu na 

území Královéhradeckého kraje, resp. Trutnovska? 

2. Jaký je současný stav Lanové dráhy na Sněžku? 

 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly:          Podpis: 

RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.       

                                                                       

V Pardubicích dne:  27. srpna 2012 
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