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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

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)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Práce se zabývá tématem spolupráce v cestovním ruchu. Jedná se o v současnosti velmi aktuální téma 

obzvláště ve vybraném regionu. Literární rešerše je kvalitně zpracovaná, má logickou strukturu a je 

čerpáno z řady českých ale především zahraničních zdrojů, což dává práci velkou hodnotu. Praktická 

část práce vychází z rozhovorů s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty důležitými pro 

vybranou destinaci. Navíc je využito i dotazníku, jehož design vychází z jiý vyzkoušených a 

ověřených výzkumů. Výsledky šetření byly zapracovány do modelu úspěšného partnerství 4P, který 

opět vychází z již publikovaných výzkumů a dochází tak k jeho aplikaci na vybranou destinaci. Na 

závěr jsou diskutovány návrhy na zlepšení spolupráce ve vybrané destinaci. Autorka práce prokázala 

dobré analytické schopnosti, orientaci v problematice a schopnost výzkumné činnosti. Práce má i 

velmi vysokou formální úroveň (vyskytuje se pouze několik drobných překlepů, předložky na konci 

řádku). Na str. 28 je špatný odkaz na tabulku č. 3, a obrázek č. 1. Práce splňuje stanovené cíle a 
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autorka naplnila všechny zásady. Práce má na první pohled větší přínos pro teorii, ale i praxi je 

věnována potřebná pozornost. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.   

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

V práci navrhujete jako možné řešení pro zlepšení spolupráce systém ON-Rede. Co by bylo potřeba, 

aby mohl být systém aplikován, jako je tomu v aplských zemích? 

Jaké jsou rozdíly v pohledu na spolupráci mezi malými a středním podniky a velkými podniky? 

Jak byste souhrnně hodnotila spolupráci v Karlovarském kraji v oblasti cestovního ruchu?    

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20.5.2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


