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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Do předložené bakalářské práce jsem měla možnost prvně nahlédnout až po jejím odevzdání a mé 

vyjádření bude tedy bližší posudku oponenta. Autorka se mnou od zadání bakalářské práce 

komunikovala jen několikrát, naposledy v zimním semestru. To by nemělo být zásadním 

nedostatkem, leč předložená práce obsahuje takové chyby, které jsou neslučitelné s požadavky 

kladenými na tento typ kvalifikační práce a mnohé mohly být při pravidelných konzultacích, či před 

odevzdáním práce odstraněny. 

Z obsahového hlediska – pozitivně hodnotím vybrané případové studie, které si zasloužily nejen 

metodicky propracovanější přístup (např. rozhovory s dalšími aktéry působícími v lokalitách a nejen 

s jediným), ale zejména stylisticky vytříbenější text a nikoli věty plné ukazovací zájmen, 

nesrozumitelné a obsahující i gramatické chyby. Cíl práce je stanoven velmi obecně, nevyskytuje se 

jediná pracovní otázka. Dva odstavce celkově o 17 řádcích nelze považovat za dostatečnou literární 

rešerši k tak širokému tématu, jako je vliv cestovního ruchu na životní prostředí. Jednou 

z výzkumných metod byl semistandardizovaný rozhovor – jeho osnova však v práci není k dispozici. 

Autorka v závěru zůstává pouze u konstatování stavu, ale nezamýšlí se jak např. alternativně 

sledovanou situaci řešit. 

Z formálního hlediska – již titulní stránka práce neobsahuje všechny požadované údaje (studijní 

program, obor), prohlášení neodpovídá požadavkům. Autorka používá několik typů citací (příjmení, 

číslovka), přičemž ani v daném typu nedodržuje jednotnost (celé křestní jméno versus iniciála, rok za 

jménem versus na konci citace), řazení citací v dílčích seznamech za kapitolami (práce nemá celkový 

seznam použité literatury a zdrojů) nemá logiku (viz strana 4), u internetových zdrojů není uvedeno 

datum stažení… 

Lze tedy pouze konstatovat, že předložený text nesplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a 

proto ho nedoporučuji k obhajobě. 

 

Datum: 22. 7. 2015  

Autor posudku: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


