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Podtitul: Návrh a realizace outdoorového programu 
Cíle práce:  - přiblížit outdoorové firmy a problematiku outdoorových programů 

- navrhnout nový program pro rozvojovou a vzdělávací společnost 
- hodnotit zjištěné poznatky a možnosti zrealizovat program pro klienta 

 
Náročnost tématu na: 
- teoretické znalosti   podprůměrné průměrné nadpr ůměrné 
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné průměrné nadprůměrné 
- použité metody   podprůměrné průměrné  nadprůměrné 
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Praktická / teoretická využitelnost zpracování:  

Podprůměrná   průměrná   nadpr ůměrná  

Hodnocení, p řipomínky k obhajob ě 

V teoretické i metodologické části chybí uvedení zdrojů, ze kterých autorka čerpá  
(kap. 3.2.2 – 4, 3.4.1 – 4, 4) 
Stejně tak chybí uvedení zdroje u některých obrázků. 

V analytické části některé pasáže (kap. 5.3) vytváří dojem, že jsou pouhým opisem nabídky 
firmy „F“ a nelze je proto považovat za samostatnou práci autorky. 

V syntetické části jsem nepochopil uvádění loga společnosti na všech stránkách návrhu. 
K žádoucí formální podobě diplomové práce se tato „výzdoba“ příliš nehodí. 

Svým zaměřením odpovídá práce spíše charakteru bakalářské práce než diplomové, přesto 
práci hodnotím jako kvalitní a přínosnou. 

Otázky k obhajob ě 

Cílem práce je „navrhnout konečný produkt, připravený k okamžité realizaci“. 
Byla provedena k tomuto programu tzv. „pilotáž“? 
S jakým výsledkem? 

Celková cena navrženého programu činí pro 40 účastníků 65.600,- Kč. 
Můžete komisi blíže popsat, jak jste dospěla k této výsledné ceně? 
O kolik by se tato cena navýšila v případě, že by si klient, jako lokalitu konání kurzu, vybral 
např. Hotel Zvíkov? 
 
Práce     je  doporu čena k obhajob ě. 
 
Navržený klasifika ční stupe ň:      velmi dobře 
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