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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Posouzeno – plagiát

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Autorka práce si téma zvolila sama vzhledem k její orientaci na tento region. Pracovala s velkým
zaujetím a velmi samostatně, i když to někdy bylo trochu na "škodu". Práce představuje Egypt jako
cílovou destinaci pro CR a snaží se odpovídat na otázku, zda události ohrožující bezpečnost mají/měli
vliv na další rozvoj CR. Autorka sleduje období 2008 - 2017, během kterého došlo ke 13 událostem
ohrožující bezpečnost a pokouší se tyto události dát do souvislosti s rostoucím/klesajícím počtem
českých turistů směřující do Egypta. Ve své práci prokazuje významný pokles příjezdového turismu
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v počtu přijíždějících Čechů do Egypta, ale na základě dotazníků, interview s pracovníkem CK zcela
jasně neprokazuje souvislost mezi negativními událostmi a počtem turistů. Přestože výrazně
nadpoloviční většina oslovených lidí respondentů z řad Čechů v ČR vnímá Egypt jako nebezpečnou
zemi, v posledním roce opět narůstá počet příjezdů do Egypta.
Několik poznámek:
- kartografického zpracování obsahuje určitě metodické chyby (ve zobrazení zvětšeného území,
legendě, atd);
- bylo by vhodné demografické informaci zpracovávat trochu jinými typy grafů a sledovat jiné
indikátory (např. přirozený přírůstek než sloupcově zobrazenou natalitu a mortalitu. s. 34);
- skladba vět je někdy příliš komplikovaná, souvětí dlouhé, že se v něm čtenář ztrácí;
- v analýze o percepci Egypta českými turisty není jasné, jak zemi hodnotí lidé, kteří v Egyptě již byli
nebo nikoliv;
- některé interpretace jsou vysvětleny, ale bez hlubšího ukotvení v odborných zdrojích, a vypadají
spíše jen jako osobní domněnka; bývalo by zajímavěhší mít více rozhovorů s dalšími aktéry
podnikající v oblasti s CR, a doplnit své interpretace o jejich pohledy.
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1) Na s. 46 píšete, že události z roku 2014 vysoce ovlivnily mezinárodní příjezdový turismus do
Egypta. Projevilo se to u mezi Čechy?
2) Byla z dotazníkového šetření mezi Čechy (graf na s. 69) pozororvatelná rozdílná percepce mezi
těmi, kteří v Egyptě byli, a kteří (ještě) nikoliv?

V Plzni, dne 28.05.2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá
shoda“ uveďte odůvodnění.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou prací na sekretariát KGE
v termínu stanoveném vedoucím KGE.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).
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