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Dílčí připomínky a náměty: 

      

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

Autorka, kromě rozsáhlého exkurzu do historie Klubu českých turistů na území 

českých zemí obecněji a v dané destinaci zvláště, se pokouší odpovědět na otázky 



 

 

uvedené v kapitole Cíl práce: jak v současné době KČT funguje a jaká je jeho 

budoucnost. V teoretické částo se letmo dotýká podstaty tohoto společenství, a to 

jeho formální podoby neziskové instituce, velmi stručně nastiňuje pojmy turistika, 

turismus či rekreace (?), což jako teoretická příprava na zpravování problematiky je 

velmi, až nedostačně úzké. Patřilo by se zpracovat teoretická východiska lépe, zvláště 

problematiku neziskových subjektů z hlediska nového občanského zákoníku č. 

89/2012, velmi by to prospělo závěrečným šetřením i stanoviskům autorky 

k organizaci a financování KČT. 

Jako jediný vliv na cestovní ruch autorka uvádí dlouholetou značkařskou tradici a 

účast samotných členů na pěší turistice, resp. organizaci turistických akcí, není však 

podrobněji zkoumána jiná jejich působnost, např. v destinačním managementu 

(pouze stručné odkazy ny stra. 45), zmíněny jsou samozřejmě historické činnost KČT, 

stavnby útulků, turistických chat apod. 

V kapitole 4 autorka shromáždila názory na současnou situaci KČT, a to excerpcí 

rozhovorů se zástupci několika místních sdružení, odpovědi jsou prezentovány 

lineárním způsobem, autorka je zobecňuje a shrnuje na str. 44-47 narativní formou, 

která opakuje tvrzení z rozhovorů. 

Práce je sice příjemným příspěvkem k poznání historie a současného významu KČT i 

jeho akativit. Konstatuje např. nedostatečný zájem o práci v KČT, resp. odklon od 

organizovaných činností, což je průvodním jevem současného stavu společnosti. 

Zpracování problematiky však mohlo být koncepčně přehlednější a hlubší. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky pro diskusi: 

1) Na čem ještě, kromě českého fenoménu značených cest, je založen historický 

význam Klubu českých turistů? 

2) Může dnes Klub českých turistů jako nezisková zájmová organizace hrát v rozvoji 

cestovního ruchu významější roli?  

Navržená výsledná známka:   dobře 

 

V Hradci Králové, dne   3.9.2015                            Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D. 
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