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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
funkční 

 
Práce sestává ze 6 kapitol + úvod a závěr. Zabývá se aktuálním tématem z oblasti cestovního ruchu. Vytknout by 
bylo možné po obsahové stránce nepodložené závěry, uvedené např. na str. 101.  
Po formální stránce pak skutečnost, že autorka používá, pro tento typ prací nevhodnou první osobu.  
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Jakým způsobem bylo provedeno zařazení jednotlivých položek SWOT analýzy 
str. 96 - 100?  

2) Na str. 101 uvádíte, že „přírodní potenciál je třeba rozvíjet a nepodcenit péči o 
životní prostředí“. Můžete podrobněji vysvětlit, jakým zp ůsobem by měl být tento 
potenciál rozvíjen? 

 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
 



Oponent diplomové práce: 
Jméno, tituly: Ing. Robert Baťa, Ph.D.    Podpis: 

V Pardubicích dne 25.5.2012 
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