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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 

 

Studentka ve své diplomové práci řeší stanovení profilu návštěvníka destinace Karlovarský kraj, respektive 

v některých částech specificky okresu Karlovy Vary a města Karlovy Vary. Studentka využívá dat 

z realizovaného dotazníkového šetření v rámci výzkumného projektu, ve kterém působila jako tazatelka. 

Teoretická rešerše je odpovídající tématu, využití zahraničních zdrojů je omezené.  

V kapitole 3 je představena analyzovaná destinace s využitím odpovídajících statistických ukazatelů. 

Studentka řeší úroveň Karlovarského kraje, kterou v některých pasážích srovnává s okresem Karlovy Vary 

a městem Karlovy Vary. Toto zaměření práce bylo diskutováno s vedoucím práce a vyplývá z omezení, 

které přinesla realizace dotazníkového šetření a které studentka bere při zpracování dat v potaz. Další 

kapitoly pak představují vyhodnocení získaných informací, studentka zjištěný profil návštěvníků vhodně 

srovnává s výstupy výzkumu agentury Czechtourismus. Studentka nevyužívá statistického testování, údaje 

zpracovává především s využitím kontingenčních tabulek. 
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Na zjištěné informace o destinaci a jejich návštěvnících navazuje studentka stanovením vhodných 

doporučení, které se omezují na oblast Karlovarska (toto bylo diskutováno s vedoucím práce, ale v práci 

explicitně zachyceno není). Navržená opatření jsou odpovídající situaci, logická a dostatečně rozpracovaná 

(kap. 6.1 a 6.2), v kap. 6.2 studentka přímo reaguje na zjištěný profil návštěvníka. Jejich realizace pak závisí 

na aktérech cestovního ruchu v regionu. V kap. 6.3 jsou další doporučení, která spíše vzešla z informací 

návštěvníků a která autorka už detailněji nerozpracovává. 

Celkově studentka vhodně využívá zjištěných primárních dat (s vědomím jejich menší vypovídací 

schopnosti a omezení), práce tak má logickou strukturu a navrhuji ji hodnotit ještě klasifikačním stupněm 

výborně. 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Jaká omezení má zjištěný profil návštěvníka? Porovnejte údaje ČSÚ o turistech v kraji a strukturu 

návštěvníků dle dotazníkového šetření.  

 

 

 

 

V Plzni, dne 9. 6. 2020        Podpis hodnotitele  


