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Název DP: Analýza potenciálu cestovního ruchu mikroregionů

DP max

Definice problému 18 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3
Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3
Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 4 6
Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 4 6
Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Metodika práce 18 24

Popis metodiky práce 5 6
Metodika shromažďování dat 5 7
Metodika analýzy dat 5 7
Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 4

Graf 5.4 (chybně označený jako tabulka) na str. 48 je špatně zpracovaný.

Diskuse, analýzy  a závěry 17 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4
Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8
Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6
Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 15 20

Stylistika 3 4
Gramatika 4 4
Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 3 4
Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 2 4
Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 4

Grafy nejsou zcela čitelné, není sjednoceno zaokrouhlování číselných hodnot.

V kapitole Charakteristika mikroregionů chybí popis současných aktivit, které jdou zde realizovány
na podporu cestovního ruchu. Není zřejmé, odkud čerpala autorka informace pro SWOT analýzu.

V metodice chybí definování základního souboru pro výběr respondentů. Předností práce je
provedení kvótního výběru dle místa bydliště, na druhou stranu více jak polovinu respondentů tvoří
lidé do 35 let.

Některé názvy podkapitol či obrázků nevystihují jasně obsah (viz např. obr. 5.14 Média a část
Využívaná média v téže kapitole, kde není zřejmé, že se má jednat o média, ze kterých respondenti
čerpají informace o mikroregionech).

Autorka doplňuje zjištěné výsledky o vlastní komentáře, které vychází ze znalosti daných
mikroregionů. Mohlo být více uplatněno třídění druhého stupně.

Výsledky v tabulce 5.1 mohly být seřazeny sestupně podle procentuálního zastoupení (nikoli
abecedně).

Struktura kapitoly 6. Návrhy a doporučení je nepřehledná. Autorka mohla tuto část členit podle
toho, jaké služby by měly být v mikroregionech zlepšeny, a co a jak by mělo být komunikováno
potenciálním turistům pro zvýšení atraktivity mirkoregionů.
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Pracovní disciplína 7 10

Bezchybné odevzdání zadání DP do IS 1 1
Vyzvednutí zadání DP do vyhlášeného termínu 1 1
Splnění podmínek zápočtu za ZS 1 3
Účast na dalších 2 skupinových seminářích 2 2
Práce na DP během ZS a LS (konzultace) 2 3

Analytická a návrhová část práce nebyly dostatečně konzultovány.

                                                                                Bodové  hodnocení 75 100
Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 18. 5. 2013                                                                                       Ing. Tereza Navrátilová


