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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autor se zabýval hodnocením a tvorbou návrhů pro mobilní aplikace v cestovním ruchu. Teoretická část 

práce vychází ze současných domácích i zahraničních studií. Jediná výtka této části práce je, že je využito 

literatury z oblasti informatiky cestovního ruchu (prof. Zelenka), proto jsou některé pasáže více technicky 

orientované. Na str. 27 nesení odkaz v textu s číslem obrázku. Jako velké plus hodnotím autorovu 

schopnost práce s textem a argumentaci. Metodika práce je zvolena velmi vhodně a pro BP je na vysoké 

úrovni. Zpracování výsledků ja jasné, stručné a konstruktivní. Autor si uvědomuje i omezení výzkumu, 

které souvisí s omezením pandemií COVID a respondentským vzorkem. Uživatelské hodnocení je velmi 

precizně zpracováno a samo by mohlo být předmětem BP. Návrhy a doporučení jsou propracované a opět 

je zde velký sklon k technické stránce, což není na škodu, ale není to zcela pro ekonomicky zaměřené 

práce běžné. Pozitivně hodnotím i odhad nákladů, který je velmi realistický. Autor pracoval průběžně a 

velmi aktivně. Na konzultace chodil připraven a řídil se radami. Jeho práci hodnotím stupněm výborně.  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Jaký je důvod oblíbenosti/neoblíbenosti geolokačních her v ČR oproti zahraničí, např. PokemonGo a 

asijská klientela vs. geocaching?  

Jaký máte názor na tvorbu mnoha aplikací pro konkrétní aktivity či destinace, které využije návštěvník 

jen jednou?  

Jak se stavíte k využití mobilních aplikací vs. digitální detox?    

 

 

 

 

V Plzni, dne 8. 6. 2020        Podpis hodnotitele  


