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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
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E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                
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H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
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O) Přístup autora k řešení problematiky práce              
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství
1
: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:
2
     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
3
 

 

Předložená bakalářská práce zpracovává téma Bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu. 

Práce je strukturována do kapitol, prvních pět kapitol se věnuje teoretickému rámci tématu, následující 

dvě kapitoly tvoří praktickou část sestávající z analýzy současného stavu bezbariérového cestovního 

ruchu v Českých Budějovicích a tvorby a vyhodnocení dotazníku. Struktura práce je jasná a srozumi-

telná, téma je zpracováno na základě relevantních zdrojů, autorka definuje okruh zájmu víceméně 

správně, ačkoli práce s odbornou terminologií není vždy konzistentní a přesnost definic je leckdy 

zavádějící.Větné konstrukce jsou věcné a práce s jazykem dobrá. Autorka se vyhýbá subjektivním 

hodnocením, tvrzení jsou většinou podložena vhodnými prameny.  V praktické části se autorka 

zaměřila na fyzickou přístupnost objektů v městě České Budějovice. Hlavní těžiště práce spočívá v 
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Metodické poznámky: 

 
1
 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

klasifikačního stupně. 
2
 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  

3
 Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 

4
 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte spolu s bakalářskou/diplomovou prací na sekretariát Katedry marketingu, obchodu a služeb, Fakulta 

ekonomická ZČU – v případě plzeňské části fakulty: Husova 11 - Plzeň 306 14; v případě chebské části fakulty: Hradební 

22 – Cheb 350 11 (viz www.fek.zcu.cz). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání 

originálu). 

 

rozšíření stávající bezbariérové mapy. Bylo realizováno dotazníkové šetření. Volba metod, výběr 

otázek i interpretace dat je vesměs správná. Slabinou šetření je nízký počet respondentů, který byl 

jednak způsoben krátkým časovým úsekem pro jeho distribuci a jednak neochotou ke spolupráci ze 

strany oslovených organizací. Pozitivně vnímám především osobní nasazení autorky ve snaze o 

vypořádání se s kritickými situacemi vycházejícími z problémů spojených s dotazníkovým šetřením, 

zejména pak osobní účast na terénním průzkumu, doplňujícím a ověřujícím získaná data. Práci 

doporučuji k obhajobě a celkově hodnotím stupněm velmi dobře.   

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
4
 

 

1. Jakou formu komunikace byste doporučila pro větší motivaci zůčastněných stran podílet se na 

rozšíření bezbariérové mapy? 

2. Jaká kriteria jsou určující pro hodnocení jednotlivých objektů/oblastí? Jsou tato kriteria dostatečně a 

jednoznačně definována?   

 

 

 

V Plzni, dne 26. května 2017        Podpis hodnotitele  


