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Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 
 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

 Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                               Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 
Diplomant si téma vybral iniciativně sám a tématiku zpracoval velmi samostatně. 
Konzultace se týkaly především metodiky a možná jich mohlo být více. V teoretické 
části autor především objasňuje základní pojmy se znalostí věci a zejména z pohledu 
praxe. Někdy však zabíhá až příliš do praktických detailů (viz připomínky). Na druhé 
straně chybí více vlastních stanovisek a komentářů. Vlastní úvahy autor sice 
prezentuje, jsou však většinou orientovány ryze prakticky (např. s. 37). Teoretický 
přínos této části práce je relativně malý, vše směřuje k praktickým aplikacím projektu, 
na kterém autorovi záleží především. Někdy text na sebe nenavazuje a odkazuje na 
části, které autor asi později zcela vypustil (viz připomínky). Na druhé straně tato část 
obsahuje přínosné analýzy počtu návštěvníků, počtů přenocování v Praze a podíl 
národností na cestovním ruchu včetně  trendů návštěvnosti (s.32).. To je užitečné  
zejména pro zaměření na cílové skupiny mezi cizinci a mělo by to logicky být 
odlišeno  jako výstup vlastní analýzy. Pod názvem „Statistiky turistů v Praze“ se  tyto 
zajímavé poznatky tak trochu „ztrácejí“ v textu teoretické části. Tím, že kapitola   
5 Podnikatelský plán obsahuje další vysvětlování pojmů a metod, stává se teoretická 
část trochu nadměrná svým rozsahem, který tak dosahuje 50% celkového objemu již 



bez toho rozsáhlé práce. Tato část DP má jistou kvalitu a obsahuje i nové poznatky, 
ale trpí určitou nepřehledností a nenápaditou grafickou úpravou.Citace zdrojů 
odpovídá normám, ale k celkové přehlednosti rozhodně nepřispívá. Výběr literatury 
je dostatečný, ale ničím nepřekvapuje.  
Malou přehledností a nenápaditou grafikou trpí i metodologická část. Například 
provedená operacionalizace dotazníku se dost těžce hledá v textu (s.50) a není ani 
strukturována v samostatných bodech, natož zpracována do tabulky, jak by bylo 
ideální. I když jsou použité metody adekvátní cílům mohu tuto  tuto jistě pracnou část 
(na rozdíl od snadně distribuovaných elektronických dotazníků) hodnotit jen jako 
průměrnou. Pro prezentaci jinak zajímavých výsledků platí to samé. Je však třeba 
ocenit, že podnikatelský plán je sestaven na základě vlastního výzkumu. Ten byl 
poměrně pracně realizován na dostupném vzorku cizinců osobním dotazováním, což 
je také hodno uznání. 
Autor má nápady, dokáže je realizovat a uplatnit v praxi. Chybí mu však větší 
schopnost strukturovat látku a trpí jistou chaotičností při uspořádávání poznatků. 
Možná také podcenil nadměrnou šířku záběru a chytá mnoho „zajíců“ najednou. Tím 
trpí všechny v práci provedené analýzy (SWOT, finanční analýza, analýza 
konkurence a prostředí), které nemohou jít do žádoucí hloubky pro omezený rozsah 
diplomové práce.  Podnikatelský plán tak obsahuje široce pojatý  podnikatelský  
záměr, který je  posuzován z mnoha aspektů, jež však nejsou, a ani nemohou být, 
v této práci detailně zpracovány. Výsledek obsahuje řadu dobrých nápadů, postřehů 
a variant a je postaven na vlastním průzkumu, což je třeba ocenit. Vlastní výstupy 
jsou poměrně cenné a dobře prakticky využitelné.  
 

Připomínky kromě výše uvedených:  

 
1. Celková nepříliš zdařilá grafická úprava a forma prezentace. Například 

nedodržování okrajů odstavců (11, 14 atp.), nadbytečné mezery (s.18, 20), 
rozdělené tabulky (možná jen v elektronické podobě – s. 93).  Celá práce 
působí jaksi neuspořádaně, neúhledně.  

 
2. Výklad některých pojmů v teoretické části je zbytečně podrobný, jde až do 

popisů administrativních úkonů (např. popis druhů živností a podmínek jejich 
vzniku) a má jen nepřímou souvislost s cíly práce. Prostoru se pak nedostává 
pro vlastní analýzy a prezentaci podnikatelského plánu. 

 
3. Někdy text teoretické části nenavazuje na předcházející odstavec a odkazuje 

na části, které autor asi později zcela vypustil (viz s.30, pojem sport) 
 

4. Práce trpí malou přehledností a také nepříliš dobře zpracovanou grafikou a 
horší úpravou textu. 

 
5. Autor podcenil velkou šíři záběru projektu a chytá mnoho „zajíců“ najednou. 

Tím některé analýzy (viz posudek výše) trpí menší hloubkou a nemohou být 
zpracovány do detailu. 
 

6. Práce má díky příliš širokému záběru i nadbytečný rozsah.  
 

Otázky k obhajobě: 

 

1. O jaká témata byste doplnil výzkum mezi cizinci v Praze? 
 

2. Na s. 88 uvádíte více výhod pro spolupráci s cestovní agenturou. Co vás 
vedlo k rozhodnutí tuto spolupráci nerealizovat?  
 



 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci 
diplomovou. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby  velmi dobře.     
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 8. 1. 2016        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


