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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená práce se zabývá zajímavým tématem, které by bylo velmi aktuální pro Českou republiku, resp. 

CzechTourism, kdyby nenastala situace s pandemií COVID-19. Autorka práce se ovšem s touto situací 

vyrovnama a zapracovala také aktuální informace týkající se pandemie. Práce vychází ze dvou šetření 

s poměrně velkým počtem respondentů. Navíc respondenti byli Australané, což dává práci daleko větší 

váhu, protože studentka musela překonat jazykovou bariéru a také bariéru v podobě vzdálenosti a možné 

neznalosti. Teoretický základ pro práci je dobrý. Možná by mohla být ještě více věnována pozornost 

tématu positiong, ale s ohledem na typ práce a stupeň studia je zpracování na dobré úrovni. U členění 

práce do kapitol bych navrhoval drobnou změnu v názvu kapitoly 5 (doplnil bych téma dotazníkového 

šetření). Formální zpracování práce je na dobré úrovni. Autorka ponechala předložky a spojky na konci 
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řádků a dopustila se několika málo překlepů (např. str. 34, 56). Ve stylistice použila dva 

poměrně zvláštní jazykové obraty (signifikantní a germánské). Obrázek 14 s grafem na str. 56 by měl být 

v češtině, pokud je práce psaná v češtině. U jména Milan Kábrt, jehož web byl použit pro kontrolu 

výpočtů, by měl být klasický odkaz a v seznamu literatury zdroj. Autorka naplnila cíle, které si stanovila 

v práci. V práci chybí zadání (v tištěné i elektronické podobě), není tedy jednoduché/možné zkontrolovat, 

zda byly dodrženy všechny zásady, ale studenta zadání nedostala ani naskenované a bylo jí sekretářkou 

sděleno, že se doplní zpětně.  

Návrhy na zlepšení positioningu jsou logické a jsou se současnými trendy. Problém je v tom, že 

v současnosti zřejmě nebude cílem oslovovat významně australský trh. Další práce na návrzích by mohla 

specifikovat např. harmonogram, organizační zajištění nebo rozpočet.  

Práce je na dobré úrovni a splňuje požadavky bakalářské práce. Doporučuji práci k obhajobě 

s kvalifikačním stupněm výborně.   

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Agentura CzechTourism rozděluje státy světa podle významu pro ČR a pak zaujímá strategie, taktiky a 

aktivity a alokuje k tomu vyvážené finanční prostředky. Na jaké pozici se nachází Austrálie? 

Jak konkrétně by měla vypadat spolupráce s influencery? Co by měli vidět a zažít v ČR, aby to nalákalo 

Australany do ČR?    

 

 

 

 

V Plzni, dne 15.1.2021        Podpis hodnotitele  


