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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

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)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytyčení návrhů, které povedou k vylepšení pozice ČR na trhu a 

efektivnějšímu oslovení cílové skupiny potenciálních návštěvníků. Studentka si vybrala za zdrojový trh 

Austrálii. Z tohoto pohledu jde o zajímavou práci, protože analýzami takto vzdáleného trhu se příliš studií 

v ČR nezabývá. Teoretická část je zpracována kvalitně, studentka pracuje s řadou cizojazyčných zdrojů. 

Provedené dotazníkové šetření a následné použití precepčních map přináší zajímavé výsledky, i když 

mohou být zkreslená způsobem sběru dat a výběrem vzorku. U zkoumání statistické závoslosti bych 

pracoval spíše s p-value. Návrhy mohly být konkrétněji rozpracované. Celkově však práci hodnotím ještě 

stupněm výborně. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Na str. 42 uvádíte, že "signifikantní část respondentů by převapivě ráda odcestovala do ČR kvůli návštěvě 

rodiny nebo přátel". Čím si to vysvětlujete? 

2. Jaká konkrétní opatření byste navrhla pro eliminaci negativních asociací Australanů s ČR? 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne             Podpis hodnotitele  


