
ťl
Fakulta ekonornická zču v P|eni

Bar'bara Tro|anorw*á

Huso,la 11

306 14

V Praze 29.L2gtz

u.'51g6glpEníT'roJanowsk{, v,pfi|oze.zasÍ|ám podepse.nf po*udek.na. dgktorskotr dise.rtační
pr&Í lt1g, Jana T'luĚho.Í't. .

Se srdečnÝm pordft|y.ém

D,oc| ng" lana Boučková,c5c.

katadra fnar*etinsu všg v Pt:azo

PilrToha lx.posudek



oponentshf posudek doktorské disertační prr[ce Ing. Jana TtučhoiÍa ,, vliv cestovního

ruchu na rozrroj regionu a podnikú v něm pŮsobících ''

PŤedložená doktorslca disertační práce vyhornrje lrritériírrr' která jsou na práce tohoto t1pu

kladena. Práce je relativně obsáhlá 163 stran a pfilohy a informaěné bohatá; jednotlivé

kapitoty jsou vyvLžené a doklhdEit, že autor chápe danou problernatilnr kornplexně. Rovněž

myšlenková kontinuita všech částí práseje dodržena. Autor dlisldně v coÍé práci respektuje

sekvenci nawženych myšlerrkovlch kroku, tak jak si je v jednotlivfch časteoh práe,e vytyčil.

Disertační práce je zdaňilá i po stylistické strarrce. Aktuátrrost témattr je mimo pochybnost, už

vzhledem k rozdílné urovni a strulrtrrŤe regionri, které múže cestovnÍ ruch ovlivnit, a to, jak

ve smyslu pozitívním, tak negativním, Zvg|ené téma tedy osobně povaárji za a}tuální' jak

z hlediska teorie, tak i pril(e.

Problematika regionalníoh disparit a konkrrrenceschopnosti ve vazbě na cestormí ruch je sice

u nás dílčíur.i zprisoby Ěešena, ale de fagto neexisttrje mnoho praci, které by zprovedené
eriralÝzy vnějšího prosťedí vyvozovaly doporučení pro podniky cestovního ruchu.

Práce má jednoanačně rymezenf cíl: navrhnout postup anďfzy vnějšího prostŤedí pro

podniky prisobící v odvětví cestovníbo nrchu a jeho dílčí aplilrace na modelovém
regionu. V souladu se zisadarti vědecké práce si autor stanovil i dvě zá{rladní tvrzeni,
jejichž platnost byla posléze pomocí provedenfch anď z a vfzkur,n skutďně ověÍena. Ke

splnění hlavního cíle práce Ťešil i některé dílčí problémy, resp. v'/tyčil si za tímto rlčelem i

dílčí cíle. Jak dílčí, talí, základní cíl práce lr.e povaŽovat 7,a hodnotné a vědeoky

akceptovatelné. Uvitala bych pŤipojení drobné poznámky, která by vysvětlovala hned
v vodu, jak autor chape slovní spojení ,,dílčí aplikace...

Autor používá vhodné rnetody a prezentovanou materii odvíjí od vymezení problérnu, pŤes
jeho teorďcké podpoŤení až kprakticke aplikaci. Celá práce prokazrrj e, že sg'ing. TlučhoŤ
dokéĚevelmi uspěšně oriontovat v širolrém spelrtru odborné fiteratrrry a pfot'o i tooretická část
disertace má charakter tvrirčí syntézy a nikoliv pouhé kompilaee náaoni rúarÍch autorň.
Velmi dobŤe se tedy ryrovnává s teorotickjlrni vfchodisky disertflční práce a dostatečně
podrobně je pŤedstarruje (strategiclšÍ man4genrent podni|Ů cestormÍho nrchu, podniky
cestovního ruclru, regionální a skonomichj nlst, modely ekonomického rristun udrfitelnf
rozvoj, teorie regionálního rozrojg politika regionálního roaroje v EU a její Paťadoxy,
cestovní ruch jako pojem a jeho porržívání, vlivy cestomího rr.rchu na okolí, pŤístupy
k hodnooení rozvoje regionŮ v EU a v Česke republice, pŤehled rnetod vyrržívanf,ch k analj'ze
vlirnr cestovníbo ruchu na ekono'nifu a rozvoj regionri, prostŤodí podni*rr a jebo anil'Ý?a),
Pojmovf aparáq s kterfm v této části práce operuje je standardní a nerryfuduje žádného



dalšího upŤesnění. Tato část práce nabid i širokě psdagogtc}ě využru. Í. mťro6o\og\tk$rt.u

apuátu, se berlm autor dtsertape praa e,lenim Žádnépiipomínky. Vfběr metod je bohatf,

od anatÝqy sekundamícb dat, pŤes dotaríkové šetŤení ůpo expertní roďrovory.

7',r steŽciní část príce a hlavní pÍínos pro Y

vlastní nívrt postupu anďyzy prostÍedí p

nrchu a verifilraci navrženébo pnetupu , l

postupu, jednak umožfiuje nastínit s'něŤy a možrrosti datšího zkoumání, a i to je datším

nespornfrn pfinosem pÍedlo Žené disertace . Za velmi zajírnavou považuji i laitickou ana|fan

možností implementace metod používanfch k ana|yzevlirnr cestovního ruchu na ekonomiku a

rozrroj reglonu:podmínkách České republiky, která tornuto náwhu pÍedchání.

Empirickou část disertace tvoŤí kompaktní kapitoly, obsahující obsáhlou a lyčerpixajici

am|yan vztahú mezi globátním a regionalním prostŤedírr\ mezi globrílním a odvětvoÚm

prostŤedím a mezi odvěwovlm a regionálním prostÍedím.

Navrženj, postlrp am|yzy vnějšího prosťedí je sice obecnj', ale dobfe aplikovatelnf i v jinfch

regionech. Ie tŤeba si však uvědomit a z práceje to ďejmé, Že dostatďně detailní arw|yza je i

informačně a ěasově velice náročna' a to bezpochyby imptementaci nawženého postttpu

ov1ivní. obsažené návrhy pro dosud nefešené atázky, které s danou tématikou souvisejí, jsou

opět značně nároěné na 4pracování, a to, j* zčasového hlediska, tak i z hlediska sběru

relevantníc1r, tentolrrát spíše primarních dat. Tyto skrrtečnosti však ntjak nesnifují velmi

dobrou roveř disertační práce. Pokud jde o pedagogické využití práe,e, o vyrržití její

teorďické části jsern se již zmínila vrlvodní čá$ti posudku, a polnrd jde o empirickou část, pak

lrromě cennfch rozsáhlfch dat, m že pťibtížit a osvětlit studentrim složitost postupu ana|yzy

vnějšího prostŤedí v celé jeho šíŤi a komplexnosti a upozornit je i na ťrskalí, s kterlmi je tato

analyza spojen4 pŤedevším pokud jde o naroky, které klade ziskaď relevantních dat.

V náďe.dujících pŤipomínlcách se nebudu odvolávat na jednotlivé ěásti práce, nicméně si

dovolím formulovat některé naměty pro vědeckou diskusi. Částečně bych polornizovala pouze

s autorovfrr.r velmi stručnjm zdrlvodněním vohy modelového regionu' a proto ho prosírr1 aby

se k tomuto problému volby vyjádril ponělrud podrobněji v prŮběhu obhaj oby,. Zď1ímavfm

tématem vědecké diskuse by mohla byt i reakce na otázka4 r,da zpro.stŤďlaovááí interkulturní

kornpďenee rnriže bjt inicifuorem nového prodrrktu a v jakém smyslu, tím spíšg žo se autor

tímto prob1émem za{ival i ve wé vlastní pubtikační činnosti, i když s problémy Ťešenfmi

v disertační práci bezprostťedně nesouvisí' Domnívám SO, že vhodnou reakeí by autor

disertace jen potvrdil svoji lysokou odbornou fugveř.

hfr:vér
Vzhtredcm k tomu, že práce sp|řuje požadnvlry kladené na doktorské disertrční práce a
jďná se o dilo, v uěmž autor ptně prot<áat schopnost vědecké prácq což doknzuje mimo
jiné i jsho publika.ění činnost, hodnotÍm tuto práci ktedně a d'opontčuji ji k obhajobě.
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