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Stanovisko oponenta k naplnění cílů zadání
Diplomantka  dostala  zadání  provést  průzkum  tradicí  a  pamětihodností  Kalmycka  a 
vypracovat návrh navigačního systému. Cíl byl v obou bodech naplněn na úrovni, jakou lze 
od diplomové práce zaměřené na design očekávat.

Hodnocení obsahové a formální stránky práce
Téma  práce  je  svým  pojetím  multidisciplinární.  Diplomantka  v ní  nalezla  svou  úlohu 
designéra, přičemž se na potřebné úrovni zabývá i činnostmi, které by v praxi řešil příslušný 
specialista. Práce zahrnuje různorodé disciplíny, jako je sociologický průzkum, cestovní ruch, 
tvorba internetových stránek a další. Diplomantka se jako designérka zaměřila na formulaci 
uměleckého ideového základu projektu a na jeho grafické zpracování.
Po  formální  stránce  je  určitou  slabinou  stylistika  průvodní  zprávy.  Menší  zběhlost 
diplomantky v češtině se odráží ve zjednodušených a někdy i neobratných formulacích a 
snad i tím je dáno, že téma a cíl popsané v abstraktu mohou působit až samoúčelně a že 
některé  vyřčené  myšlenky,  zejména různá zdůvodnění  a logické  závěry působí  poněkud 
nedotaženě.  Některé  myšlenky  se  na  různých  místech  ne  právě  logicky  opakují.  Při 
pečlivějším čtení je ovšem jasné, že diplomantka vše vidí v širších souvislostech. Vysvětlení 
racionálního smyslu návrhu lze z textu pochopit. 
Gramatické chyby, překlepy a rusizmy jsou jen ojedinělé.
Struktura je přehledná a promítá se i do koncepce samotného navigačního systému.
K citacím nemám připomínky.

Stanovisko ke splnění požadavků na udělení odpovídajícího akademického 
titulu
Diplomantka  ve  své  práci  navrhuje  unikátní  značení  turistických  tras  mezi  jednotlivými 
turistickými  cíli  na  území  Kalmycké  republiky.  Návrh  systému vychází  z kulturních  tradic 
zvoleného regionu, Tradice diplomantka v textu popisuje a svou koncepcí designu systému 
značení  je  převádí  do  moderní  vizuální  podoby.  Návrh  propagační  internetové  stránky 
s praktickými informacemi je v souladu s celkovou koncepcí.
Celý projekt má podle diplomantky napomoci řešení společenského problému, který sama 
v práci  definuje  a  snaží  se  i  o  objektivní  způsob  jeho  stanovení.  Stejnou  snahu 
dosáhnout objektivity je vidět i na způsobu výběru turistických cílů zpracovávaného území. 
Ke svému úkolu přistupuje diplomantka s patřičnou dávkou kreativity.  Zpracování projektu 
proklamovanému účelu odpovídá a tím i podle mého názoru splňuje požadavky na udělení 
titulu magistr umění (MgA).

Doporučení práce k obhajobě
S ohledem  na  pozitiva  diplomové  práce  i  přes  výtky  k formální  stránce  textové  části 
(podrobněji viz str. 2 posudku) doporučuji práci k obhajobě.

Návrh výsledné známky
Po zvážení pozitivních i negativních charakteristik předložené diplomové práce navrhuji 
ohodnocení známkou velmi dobře minus (2 -).
Průvodní zpráva diplomového projektu - rozbor a připomínky oponenta

Kapitola Poznámka oponenta
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ÚVOD Stanoven  cíl  „přilákat  lidi  do  Kalmycka  a  seznámit  je 
s pamětihodnostmi a tradicemi republiky a zároveň vyprávět  o 
jeho budhistické kultuře“. Tzn. cílem je zvýšit počet turistů, kteří 
mohou  využít  výhodné  polohy  této  destinace  vzhledem 
k hlavním zdrojovým oblastem turismu. Zájem turistů o druhově 
celkem  širokou  škálu  atraktivit  chce  diplomantka  vzbudit 
informovaností  prostřednictvím  webu.  Dále  by  si  turisté  měli 
představu Kalmycka spojit se světelným navigačním systémem, 
který  spojuje  tradice  s moderním  designem.  Turistu  podle 
sofistikované logiky  povedou  majáky  po  významných  místech 
s přírodními a kulturně historickými pozoruhodnostmi.
Podkladem  pro  návrh  světelného  systému  je  analýza 
zpracovávaného  území,  kterou  diplomantka  provedla.  Možný 
střet realizace světelného systému s jinými zájmy, např. ochrany 
přírody, není řešen.
Str. 9 – „Vžyť“ - „Vždyť“ - překlep

1. ANALÝZA
2.1. Republika Kalmycko změna číslování
2.1.1. Sociální průzkum Cíl průzkumu - zjistit, jak je tato republika skýtající atraktivity pro 

řadu forem turistické činnosti skutečně známa. Vyhovující
Uveden výčet pozoruhodností – soulad s vývojovými trendy 
turizmu neřešen.

2.1.2. Zeměpisná poloha Předpokládaný vliv polohy na příjezdový cestovní ruch 
neuveden.
Str. 11 – „hlášený“ nebo „hlásaný“ buddhizmus?
Str. 11 – „XVI. století“ (chybí tečka)

2.1.3. Hlavní město Kalmycka – 
Elista

Důraz na buddhizmus, atraktivita i pro jinou formu než je 
religiózní turistika – neřešena. Popis jinak vyhovující.

2.2. Pamětihodností Kalmycka „Pamětihodnosti“ - krátce (překlep)
2.2.1. Dotazník obyvatelů 
Republiky Kalmycko

Stanovení reprezentativního vzorku - neřešeno
Str. 12 – „V důsledku toho …“ - stylistická neobratnost
určeno 13 pamětihodností

2.2.2. Popis pamětihodností Elisty
2.2.2.1. Centrální churul 
Kalmycka «Zlatý příbytek 
Buddhy Šakjamuního»

NEJVĚTŠÍ budhistický chrám v Evropě, projekt schválen 
dalajlámou osobně – pro účely propagace výstižné
Str. 13 – „Svatost“ x „svátost“ (na více místech v dalším textu)
Str. 14 – „dvou daňky“ x „… daňků“
Str. 16 – „dákině“ nebo „dákyně“?
Str. 16 – „mimořádné nadšení budí … dveře“ - stylistická 
neobratnost
Str. 17 – „čísi“ - „číši“ - překlep
Str. 17 – „asana je …“ neobratnost

2.2.2.2. Pagoda Sedmi dní Str. 18 – „kostra je ozdoben“ – gramatická chyba
2.2.2.3. Zlatá Brána "Altn 
Bosch"

Str. 19 – „o průběhu života“? 
Str. 19 – „Když projdeš …“ rusismus

2.2.2.4. Stupa Osvícení Str. 20 – „přírody rozumu“?
2.2.2.5. Socha Buddhy 
Šakjamuního

Str. 20 – „Kamarádství“?

Body 2.2.2.2. až 2.2.2.5. Vyhovující popis atraktivity cestovního ruchu.
2.2.2.6. Hrad šachů "City-
Chess"

Potenciál pro vzdělávací a sportovní, popř. kongresový cestovní 
ruch – zmíněn.
Str. 23 – „létající vzduchem kolo“ – chybný slovosled
Str. 24 – nejednota: „Čintamani“ x „Chintamani“

2.2.2.7. Memoriál "Počátek a 
návrat"

Zajímavý popis objasňující laickému návštěvníkovi základní ideu 
památníku.

2.2.2.8. Národní muzeum 
Republiky Kalmycko

Vyhovující popis atraktivity cestovního ruchu.

2.2.3. Popis pamětihodností republiky
2.2.3.1. Památný strom Naznačen turistický význam lokality: religiózní, wellness.
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2.2.3.2. Lotosové plantáže Naznačen turistický význam lokality: ekoturistika
2.2.3.3. Rezervace "Černé 
Země"

Dtto 2.2.3.2.

2.2.3.4. Jezero Manyč-Gudilo Dtto 2.2.3.3.
Str. 31 – „Nikde na světě …“ – koně ve volné přírodě lze vidět 
v Mongolsku, polodivoké koně může turista pozorovat 
v přírodním parku Camargue ve Francii.
Str. 31 – popisek „Mustangy“ – „Mustangové“
Str. 32 – „zvonečkový, protože má žluté květy“?

2.2.3.4. Jašaltinské jezero Dobře popsán význam pro wellness turistiku.
2.3. Kultura Kalmyků Ilustrativní popis vyvolávající zájem turisty (etnografická 

turistika)
2.3.1. Náboženství Chybí jasnější vyjádření souvislosti s projektem.
2.3.2. Tradice Dtto 2.3.
2. KONCEPT Zajímavé pojetí itineráře pro poznávací zájezdy. Diplomatka jako 

znalec místní kultury navrhuje nosný ideový scénář cesty. 
3. ŘEŠENÍ Diplomantka jako výtvarník přináší pozoruhodné řešení značení 

turistické trasy, které má nejenom praktické využití ale které si 
lze i snadno asociovat s řešenou destinací („Kalmycko – země, 
kde majáky turistovi osvětlují duchovní cestu“). 
Webové stránky – zajímavé propojení obrazu a zvuku. Slabinou 
může být nutnost sledovat informace v určitém pořadí, přičemž 
vyhledavače takovouto koncepci nerespektují. Uživatel internetu 
tak může být na stránky přiveden jinak, než bylo zamýšleno.

ZAVĚR Logické resumé celé práce s upřesněním některých myšlenek 
uvedených v předchozích pasážích textu.

SEZNAM LITERATURY A 
ZDROJŮ

odkazy s potřebnou specifikací

Ačkoliv to v textu není výslovně uvedeno, diplomantka svým přístupem prokazuje, že 
si  je  vědoma nových  tendencí  ve  vývoji  v cestovním ruchu.  Přichází  s  nabídkou 
nových  podnětů.  V návrhu  navigačního  systému  pamatuje  na  zážitky,  kulturu, 
ozdravné programy, sport a vzdělávání.
Správně chápe, že cestovní ruch může do Kalmycka přinést devizy a vytvořit nová 
pracovní  místa.  Tím  by bylo  řešeno  mnoho  stávajících  problémů,  které  zmiňuje. 
Svým webem oslovuje vhodnou formou cílové skupiny možných zájemců.

V Poříčanech, 13. června 2014 Ing arch. Jaroslav Horký
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