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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-
ná 

výborná 
minus 

velmi 
dobrá 

velmi dobrá 
minus 

dobrá  nedosta-
tečná 

nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce X       
Logika struktury práce  X      
Adekvátnost použitých metod  X      
Hloubka provedené analýzy X       
Nároky na podkladové 
materiály 

 X      

Práce s českou literaturou 
včetně citací 

  X     

Práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

      X 

Využitelnost námětů, návrhů 
a doporučení 

X       

Formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

 X      

Stylistická úroveň X       
Relevantnost příloh  X      
Samostatnost při zpracování 
tématu 

X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 
 
Hlavní pozitiva práce: 
V rámci bakalářské práce je zpracováno velmi kvalitně téma rostoucího lokálního cestovního ruchu a jsou zde 
podchyceny jeho zdroje i slabiny v dalším rozvoji zejména v oblasti příležitostí. Je patrné, že autorka čerpá 
z vlastní zkušenosti s městem a okolím, což je pro práci a její výstupy velmi pozitivní, zejména i v tom, že si 
autorka ponechala otevřený vhled do problémů místa zdravou kritiku nedostatků rozvoje. 
 
Hlavní negativa práce: 
Autorka zpracovala téma samostatně, ale v některých případech je tato samostatnost spojena s jistým 
nedostatkem aktuálních zdrojů a informací, kdy jsou citována již starší data a další. V práci chybí větší rozbor 
příležitostí v oblasti soukromých majoritních vlastníků turistických cílů a turistických zařízení. Nevyužitou 
hřivnou práce zůstává i podchycení v současnosti populární soft turistiky a také udržitelné – šetrné turistiky 
v regionu. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Myslíte, že lze nějakými razantními prostředky (efektivními a jednoduchými s dobrou mediální působností) 
přitáhnout pozornost alespoň kontinentálních zahraničních turistů do regionu, popište jak?  
Jak se projevila ve výsledcích vaší práce také ekonomická krize z hlediska rozvoje regionu? 
Jak v regionu podpořit právě ekologicky šetrnou turistiku a obecně jej pozdvihnout? 
 
Práce    JE1   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: Výborná mínus 
                                           

V ……Pardubicích …………. Dne  20.8.2012        Podpis vedoucího BP: 

                                                 
1 Nehodící se prosím škrtněte. 
2 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 
 



       


