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B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Práce se zabývá potenciálem Bali a jeho využití v podnikání - provozování cestovní kanceláře, resp. 

organizace zájezdů. Teoretická část práce je dobře zpracovaná a slouží jako podklad pro praktickou 

část. Výzkum byl realizován na základě analýzy a srovnání produktů CK na českém trhu. Dále byl 

realizován dotazníkový průzkum mezi českými návštěvíky Bali. Návrhem pro podniky je sestavený 

zájezd, který je specifikován a připraven k realizaci. Práce obsahuje pouze drobný nedostatek při 

uvádění citačních odkazů webových stránek. Práce splňuje jak cíle, tak zásady. Autorka pracovala po 

celou dobu samostatně a přistupovala k práci velmi zodpovědně. Práci doporučuji k obhajobě se 

známkou výborně. 



FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Jaká CK by mohla Váš produkt nabízet?  

Kterému segmentu zákazníků by se zájezd mohl nejvíce líbit?   

 

 

 

 

V Plzni, dne 24.5.2019        Podpis hodnotitele  


