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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
Diplomová práce se zabývá neotřenou kombinací společenské odpovědnosti a temného turismu. Toto
téma je velmi aktuální a naprosto inovativní. V literatuře se s ním mnohdy nesetkáme, obzvláště
v podmínkách ČR. Práce přináší nové pohledy na praxi komerčních ale i nekomerčních atraktivit
v cestovním ruchu. Autorka na základě velmi detailního studia literatury zvolila vhodný metodický aparát
odstínů temnoty, které kombinovala se společenskou odpovědností. Výzkum založila hned na několika
metodách kvalitativního charakteru doplněných anketou a statistickým vyhodnocením dat. Celou práci
hodnotím jako velmi zdařilou. Práce má prvky disertační práce a přesahuje svým zpracováním i
originalitou běžná témata. Spolupráci s autorkou hodnotím jako výbornou. Dostatečně konzultovala a
byla inovativní a samostatná. Celou práci hodnotím stupněm výborně.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Jaké největší problémy vidíte u českých památek dark turismu?
Které české památky darkturismu by se daly považovat za best practice v oblasti společenské
odpovědnosti?
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