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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
3
výstupů práce…
Atraktivnost tématu je daná neustále se zvyšující popularitou cestování a to nejen organizovanými zájezdy, ale
také individuální turistikou do nejrůznějších oblastí světa, s různou hygienickou úrovní a epidemiologickými
riziky.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Zadané téma je přehledně zpracováno s logickou posloupností od teoretické části s charakteristikami vybraných
infekčních onemocnění po praktickou část na zjišťování informovanosti veřejnosti o těchto rizicích.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Domnívám se, že cíl práce se studentce Vrabcové podařilo splnit. Přehledně zpracovala výsledky své
dotazníkové akce, vyvodila z nich závěry a formulovala doporučení.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Bakalářská práce po stránce odborné i formální odpovídá požadovaným nárokům, jazyková i stylistická úroveň
včetně grafů a tabulek má standartní úroveň.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jak by se dal charakterizovat typický český turista v organizovaném zájezdu a
v individuální neorganizované turistice do zahraničí?

Hodnocení celkem:
Práci doporučuji k obhajobě
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

