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A) Definování cílů práce
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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
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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
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1

výborně
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená bakalářská práce se věnuje v obecnější rovině cestovnímu ruchu a konkrétně využití
digitálních technologií v něm v rámci vybraných geoparků u nás a na příkladech i ve světě. Práce má
logickou strukturu, je podrobně zpracována. Řeší aktuální problematiku a její závěry lze akceptovat.
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Dílčí připomínky mám k metodice a k vyhodnocení dotazníkového šetření. V metodice měly
být uvedeny i konkrétně využívané kognitivní metody (namátkou komparace, syntéza).
U vyhodnocení dotazníkového šetření nacházím některé neobratné nebo méně vhodné způsoby.
Příkladem může být tabulka č. 6 s názvem „Dotazníková otázka číslo 15-20 – charakteristiky
respondentů“. Nejedná se v ní primárně o otázky, ale o kvantitativní vyhodnocení odpovědí, nejedná
se vždy o charakteristiky respondentů (např. u uváděné „charakteristiky“ dostupný mobilní signál
v přírodě). Obdobně u grafu č.13 s názvem Graf vyzkoušených digitálních technologií návštěvníky
v geoparku ŽH neodráží název vhodně obsah.
Celkově je však práce dobře zpracovaná, splňuje jak obsahové, tak i formální požadavky
kladené na bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě. I přes drobné dílčí nedostatky navrhuji
hodnocení výborně.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1. Uvažujete o možnostech praktického využití této bakalářské práce?
2. Vysvětlete, co bylo předmětem Vašeho vlastního zpracování na obr. č. 3, 5 a 7.

V Plzni, dne: 27. 5. 2021

Podpis hodnotitele

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.

