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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Práce se zabývá pivním turismem v Plzeňském kraji. Největším problémem práce je špatně stanovený cíl
práce, který neodpovídá charakteru práce. Zřejmě jde o chybu ve výkladu - sice je pivní turismus
definován, ale to už udělali jiní autoři a k tomu je potřeba vypracovat jiný typ práce. Teoretická část práce
je hezky zpracována a konkrétně zaměřená na produkci piva a gastronomii. Dotazníkové šetření je
vhodné a dobře zpracované i s limity výzkumu. Jako problematickou vidím SWOT analýzu. Bylo by lepší
přepracovat ji, protože některé oblasti jsou špatně zaměřené. Na SWOT analýzu nenavazuje další krok
v podobě volby strategie. Kapitolu o zdrojích financování bych dal až po představení návrhu a jeho
rozpočtu. Návrhy na pivní stezky s jejich tištěnou nebo online podporou je zajímavý. Není doveden do
dokonalosti, neboť by bylo potřeba vytvoři i doprovodnou infrastrukturu nejen komunikační nástroje a
trasu. Také by bylo vhodné uvést celkový rozpočet na akci. Práce je psána čtivě jen s drobnými
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pravopisnými nebo stylistickými chybami. Výslekdy výzkumu mají význam pro kraj a stezky
by šlo realizovat. Práci hodnotím stupněm velmi dobře.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Jaký by byl odhadovaný rozpočet na představované návrhy?
Přepracujte SWOT analýzu a navrhněte následné strategie.
Jak byste motivovala účastníky na pivní stezku, jak byste zaujala ženy - pivní turistky?
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