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Předkládána diplomová práce je zpracována dostatečně a věnuje se aktuálnímu problému, který zužuje 

nejednu destinaci cestovního ruchu. Teoretická část přehledná, autorka se zamýšlí nad různými názory 

od různých autorů. Dotazníkové šetření je poměrně obsáhlé a detailní, ale jejich prezentace je poměrně 

zmatečná, čtenář se v tom může ztratit, což je na škodu získaných informací Závěrečné návrhy na 

zlepšení situace jsou málo rozpracované.  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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1) Jako jeden ze zlepšujících návrhů uvádíte návrh na zavedení ON-Rede systému. Řešila jste v rámci 

tohoto systému problematiku GDPR? Došlo by k nějakému omezení fungování systému?  

 

2) Dalším návrhem je online databáze portálu  Slevomat. Pokud by do toho chtěli jednotlivé 

společnosti (zejména ty lázeňské) vstoupit, bylo by to pro ně ekonomicky významné? Jaké jsou 

podmínky účasti v tomto systému a následné poplatky apod.? 
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