
             FAKULTA EKONOMICKÁ 
Katedra KGE                               

 

 

 

HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
Akademický rok 2020/2021 

Jméno studenta:   Silvie Gruberová  

Studijní obor/zaměření:  Ekonomická a regionální geografie 

Téma bakalářské práce:  Využití nových digitálních technologií pro rozvoj 
geoparků v Česku   

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  RNDr. Jan Kopp, Ph.D. 
 

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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             
O) Přístup autora k řešení problematiky práce              
P) Celkový dojem z práce                
 

 
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 
 
Bakalářská práce Silvie Gruberové se zabývá aktuální problematikou použití digitálních technologií 
v cestovním ruchu, konkrétně se zaměřením na geoturismus v ČR. Práci lze hodnotit jako vyváženou 
ve své struktuře, psanou přehledně a srozumitelně. Předložené cíle výzkumu byly splněny i přes 
epidemiologická omezení kontaktních forem výzkumu. Autorka prokázala schopnost vlastního 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
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. 
 

výzkumu a vhodné interpretace výsledků. Diskuse je podložena využitím domácí i zahraniční 
literatury. Zahraniční zkušenosti jsou také čerpány jako inspirace vlastního návrhu využití digitálních 
technologií pro rozvoj geoparků v ČR. Práci je možné hodnotit jako pečlivě zpracovanou s dodržením 
formálních pravidel pro bakalářské práce. Bylo by vhodné výsledky případně publikovat ve formě 
konferenčního příspěvku apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
Uveďte doporučení, jaké instituce, organizace nebo firmy by měly hrát hlavní roli v rozvoji digitálních 
technologií v geoturismu, případně jak by měly spolupracovat.             
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 31. 5. 2021        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


