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A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Cílem práce bylo analyzovat poptávku na trhu cestovního ruchu ve zvolené destinaci s následnou profilací 

návštěvníka destinace a navržením zlepšujících opatření a doporučení pro objekty cestovního ruchu 

působící v této destinaci. Zvolenou destinací byl Karlovarskýn kraj. Autorka postupovala podle standardní 

metodiky sběru primárních dat. V případě diplomové práce bych očekával hlubší analýzu dat z 

kvantitativního šetření, stanovení hypotéz a jejich testování. 

Celkově však práce po obsahové i formální stránce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

Návrhy reflektují současnou situaci vývoje destinačního managementu na regionální a oblastní/lokální 

úrovni a certifikaci organizací destinačního manangementu (DMO) pro nastavení systému řízení a 

financování rozvoje cetovního ruchu v ČR. Především návrh struktury DMO na oblastní úrovni 

v Karlovarském kraji je významným přínosem diplomové práce. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Svědčí podle Vašeho názoru celková průměrná spokojenost s pobytem v Karlovarkém kraji 1,45 na 

stanovené škále o konkurenceschopnosti kraje na trhu CR v ČR? 

2) Jaká místa v Karlovarském kraji, ve kterých probíhalo dotazování, vykazují nejvyšší spokojenost?  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4. 6. 2020       Podpis hodnotitele  


