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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství 1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení významu kryptoměn ve službách se zaměřením na
služby cestovního ruchu, identifikace výhod a nevýhod ze strany zákazníka a poskytovatele služeb a
návrh dalšího rozvoje využití kryptoměn ve službách. Práce se zabývá tématem, které prozatím není
v daném oboru široce zkoumáno. Kombinace kvantitativnich a kvalitativních metod je vhodně zvolena
pro hlubší pochopení problému. Autor přináší nové poznatky, které mají teoretické i praktické využití,
hodnotná je komparace pohledu uživatelů a neuživatelů kryptoměn, stejně tak jako případové studie
akceptace kryptoměn poskytovateli služeb. Závěry a návrhy odpovídají úrovni, která je kladena na
bakalářské práce.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
1) Jak si myslíte, že se bude vyvýjet akceptace a využití kryptoměn ve službách cestovního ruchu
v současné době COVID-19 krize a po ní?
2) Pro jaký segment služeb cestovního ruchu byste nejvíce doporučoval akceptaci kryptoměn a proč?

V Plzni, dne 3. 6. 2020
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