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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce nese název Moderní technlogie v cestovním ruchu. Práce přináší nový inovativní a 

moderní nápad, který využivá moderních technologií, ale v práci je tento fakt méně akcentován. Cíle 

práce by mohly být stanoveny jasněji a konkrétně. Kapitola metodika je zařazena hned za úvod, většinou 

bývá až za rešerší, protože z ní může vycházet zvolená metoda průzkumu. Vyjadřování a používán 

termínů (např. str. 18, 44, 54) je občas volnější, bylo by lepší provázat více s tématem. Některé pasáže 

jsou obsáhleji převzaty. Na str. 24 chybí citační odkaz, nebo není jasné, zda je to autorova myšlenka. 

Zvolené metody analýzy jsou v pořádku. Měly by být uvedeny limity výzkumu (pouze 153 respondentů). 

Obrázek 10 by měl obsahovat absolutní čísla, protože takto není jasné kolik odpovědí bylo pro jednotlivé 

varianty. Formálně by šla práce lépe upravit (str. 29 má jen 3 řádky, str. 57 je prázdná, vícekrát chybí 

mezery mezi citačními odkazy nebo procenty. Pro vytvořený návrh je velmi vhodně propracovaná 

struktura a technické řešení. Nápad je to velmi inovativní, ale je potřeba u něj ještě promyslet další 
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problematické oblasti jako např. legislativní oblast, zajištění a odpovědnost za škody apod. 

Chybí mi u něj také odhad celkových nákladů (i když pilotní verze je v režii autora). Z uvedených důvodů 

hodnotím práci jako velmi zajímavou, ale s drobnými chybami z čehož plyne kvalifikace známou velmi 

dobře.    

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Jaké by byly orientací náklady na celý navrhovaný projekt včetně práce autora na pilotní verzi?  

Kdo by nesl odpovědnost za přeprodaný zájezd? Jak by to bylo s pojištěním proti úpadku nebo nekalé 

konkurenci vůči CA a CK?   

 

 

 

 

V Plzni, dne 8. 6. 2020        Podpis hodnotitele  


