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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Autorka se v práci zabývá cestovním ruchem na Bali. Z práce je patrný osobní vztah autorky k tomuto 

tématu. Obsahově je teoretická část práce dobře zpracována. Vytýkám nedostatky po formální stránce, 

tj. drobné překlepy, některé špatně umístěné či chybné citace (např. právní předpis v kap. 3.5.1 nebo 

některé internetové zdroje). 

 

V praktické části se autorka dle mého názoru až příliš částo opírá o vlastní zkušenosti s touto destinací. 

Ocenil bych uvedení zdrojů pro některá důležitá tvrzení, ze kterých autorka vychází v ostatních částech 

práce. Uvítal bych taktéž zdroje jednotlivých položek kalkulace zájezdu (např. ubytování). Bakalářskou 

práci hodnotím stupněm velmi dobře. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Na str. 30 tvrdíte, že prostituce na Bali není tolik rozšířená jako v jiných asijských zemích. Můžete 

toto tvrzení podložit zdrojem? 

 

2) Na str. 39 uvádíte jako pravděpodobné vysvětlení výkyvu v návštěvnosti českých turistů za rok 2018 

přírodní katastrofy. Zajímavé by bylo srovnání se statistikami i dalších let. Nemůže tento výkyv být 

pouze sezónní složkou v případě turistů ČR? 

 

3) V jakých termínech by bylo nejvhodnější vámi navržený zájezd nabízet? 
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