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l. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Cílem práce bylo představit významné londýnské památky a prostřednictvím zpracování a vyhodnocení dotazníku
vysledovat, které z nich patří k nejnavštěvovanějším a z jakého důvodu. Cíl práce byl splněn.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost
příloh apod.):
Stanovenému cíli odpovídá struktura bakalářské práce, členěná do teoretické a praktické části. Teoretická část přináší
nezbytný kontextuální podklad, tj. informace o hlavním městě Spojeného království a relevantní údaje o jednotlivých
památkách a „známých místech", jež se na základě předběžného průzkumu ukázaly jako častý cíl českých turistů,
např. Palác a pevnost Jejího veličenstva Tower, visutý a zvedací most Tower Bridge, Trafalgarské náměstí v centru
Londýna, sídlo britského parlamentu Westminsterský palác, proslulý „Big Ben", oficiální sídlo britské královny
Buckinghamský palác, sídlo londýnského biskupa Katedrála svatého Pavla, jedno z nejproslulejších muzeí historie
a kultury - Britské muzeum, Hyde Park, náležející k nejrozlehlejším londýnským parkům, „královský" St James's
Park, umělecké a módní centrum Covent Garden, Londýnské oko, rušný dopravní uzel Piccadilly Circus a muzuem
voskových figurín Madame Tussauds. Praktickou část tvoří zpracování a vyhodnocení dotazníku distribuovaného
prostřednictvím „google fonns" (viz dále). Teoretická část je vhodně integrována do části praktické, k níž autor
přistoupil zodpovědně a kreativně. Práce obsahuje pečlivě zpracované přílohy, tj. českou a anglickou verzi
dotazníku, rozhovor s vyučující na klatovské Obchodní akademii, itinerář zájezdu cestovní kanceláře pořádající
zájezdy do Londýna a fotodokumentaci pořízenou autorem.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost
členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Bakalářská práce je psána anglicky. Jazykový projev je plynulý a čtivý, třebaže se v textu občasně objevují drobné
nepřesnosti. Autor používá systému intertextových citací. Na zdroje následně odkazuje v seznamu použité literatury,
který je citován dle normy a rozčleněn na tištěné a elektronické zdroje. Po fonnální stránce je práce přehledná
a pečlivě zpracovaná. Kladem je, mimo jiné, příloha, která vhodně ilustruje zpracovávané téma. V tomto ohledu
hodnotím reprodukci autorových vlastních fotografií, nikoli přejatých snímků.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita
myšlenek apod.):
Bakalářská práce se zabývá podnětným tématem, s nímž se autorovi podařilo dobře vypořádat. Teoretická
a praktická část je vyvážená a propojená. Pozitivum práce představuje především druhá část, která zahrnuje dotazník
s 16 otázkami, uzavřenými (s výběrem z možností) i otevřenými, který byl vzhledem k epidemii viru Covid-19
distribuován elektronicky prostřednictvím „google forms". Návratnost dotazníku byla poměrně vysoká, autorovi se
podařilo shromáždit 116 odpovědí od respondentů. Odpovědi byly statisticky vyhodnoceny, graficky zpracovány do
různých typů grafů, tj. koláčového a sloupcového, a okomentovány. Šetření potvrdilo autorovu hypotézu, že
Británie/Anglie/Londýn náleží k nejoblíbenějším a nejčasteji navštěvovaným turistickým destinacím (nejen) v rámci
tzv. zahraničních školních zájezdů (zejména v době studia na střední škole). Dotazníkové šetření mezi respondenty
(s převládající věkovou skupinou 19-25 let) doplňuje rozhovor s vyučující anglického jazyka na klatovské Obchodní
akademii, přinášející pohled na školní zájezdy (pro středoškolské studenty) zajišťované místní cestovní kanceláří
(v příloze je uveden itinerář zájezdu, který studenti absolvovali). Originál vyučující verifikovaného rozhovoru i jeho
anglický překlad je správně umístěn v příloze, nikoli v textu, kde se nachází autorův komentář. Celkově lze
konstatovat, žejde o zdařilou bakalářskou práci.



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ Qedna až tři):
l) V práci, respektive v dotazníku, zmiňujete možný dopad Brexitu na cestovní ruch. S čím se podle Vašeho
názoru mohou v budoucnu potýkat turisté cestující do Velké Británie?
2) V době Vašeho středoškolského studia jste absolvoval dva „výjezdy" do Velké Británie. Jaký je Váš
názor na tento školní zájezd a co bylo podle Vašeho názoru jeho největším přínosem?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně
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