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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Studentka se ve své diplomové práci zabývá analýzou úspěšnosti značky destinace Portugalsko (a značky
Algarve) na českém trhu. Autorka poměrně extenzivně a za využití mnoha zahraničních zdrojů zpracovává
teoretickou část práce, snad bych pouze nedělil do podkapitol kapitolu 1.4. V praktické části se studentka
inspiruje již realizovaným průzkumem a zkoumá image destinace jak z hlediska českého respondenta, tak
z hlediska portugalského respondenta. Realizovaný výzkum i jeho vyhodnocení jsou na vysoké úrovni,
včetně statistického vyhodnocení vybraných hypotéz. Výzkum má samozřejmě jistá omezení, ale
domnívám se, že je poměrně přínosný.
Jediná slabší část práce je práce s dosaženými zjištěnými, kdy jsou závěrečné souhrny a doporučení spíše
obecnější, i když vycházejí ze zjištěných informací. Mám ale za to, že by je bylo možné zpracovat lépe a
některá doporučení směřovat na subjekt, který se propagací Portugalska reálně zabývá.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
Portugalci byli ke své destinaci kritičtější než Češi. Domníváte se, že je to běžný "úkaz", že místní hodnotí
destinace hůře než návštěvníci, nebo to má spíše souvislost s portugalskou mentalitou, kterou v práci
zmiňujete?

V Plzni, dne 8. 6. 2020
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