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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 se dle zadání zabývá ekoturismem na území Křivoklátska, fakticky se zaměřuje na 
problematiku managementu návštěvnosti přírodních lokalit (i v souvislosti s aktuálními trendy 
v domácím cestovním ruchu). Teoretická část je obsahově kompletní, výhrady lze mít k práci 
s odborným jazykem a řadě poměrně kategorických formulací (např. "Jediným způsobem, jak chránit 
přírodu před poškozováním je uzavřít oblast a provádět lidi pouze s doprovodem…" s. 17). Práce 
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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. 
 

s literaturou je zaměřena na základní domácí publikace a doplňkové zdroje informací. Pozornost by si 
zasloužily zahraniční zkušenosti s ekoturismem v krajinách podobného typu, jako je Křivoklátsko. 
Přínosná je snaha o grafické znázornění sledovaných jevů prostřednictvím originálních mapových 
výstupů. Jejich kvalita však kolísá (problematika použití kartografických prvků, překrývání označení 
zdrojů apod.). Práce přináší jistý přehled přírodního potenciálu cestovního ruchu se snahou posoudit 
stav a možnosti zainteresovaných institucí. Vlastní návrhy přístupů k ekoturismu byly diskutovány 
s pracovníkem CHKO, nicméně by si zasloužily další podrobnější rozpracování, zejména ve smyslu 
specifického zaměření na ekoturismus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1. Jaký význam pro ekoturismus přisuzujete plochám přirozeného bezlesí na výchozech skal nad 
údolím Berounky (tzv. křivoklátským pleším)? 
2. Jaký je potenciál území Lánské obory pro rozvoj ekoturismu?             
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