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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Hlavním cílem práce je analýza nákladů a přínosů provedená na příkladu historických krovů v Chebu.  

V návaznosti na tento hlavní cíl bylo autorkou stanoveno pět dílčích cílů. Hlavní cíl práce byl dle mého 

názoru naplněn pouze z části. První tři dílčí cíle byly zcela splněny. Vzhledem k absenci potřebných dat, 

stálo za zvážení zařazení dotazníkového šetření zaměřeného na návštěvníky historických krovů, případně 

realizování dalších expertních rozhovorů. 

 

 
 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1.  V části práce "Historické krovy – Chebský fenomén " je uvedeno, že projekt byl připraven ve spolupráci 

s odborem správy majetku, odborem stavebním a životního prostředí a oddělením kultury a cestovního 
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ruchu městského úřadu v Chebu a  probíhal v letech 2016 - 2017 a celkové náklady na něj činily 1 104 300 

Kč. Jakým způsobem byl tento projekt vyhodnocen? Jaké indikátory byly pro jeho vyhodnocení stanoveny? 

2. Z jakého důvodu není detailně sledována návštěvnost historických krovů, včetně ekonomického 

zhodnocení?  

3. Na s. 78 navrhujete vytvořit seznam indikátorů, které následně uvádíte na s. 79 - 80. Kdo by měl Váš 

návrh posoudit a následně, případně upravený, realizovat? 
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