oponenta bakalářské práce
Příloha k protokolu o SZZ č…..ze dne………

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta:

Valášková Michaela

Oponent bakalářské práce:

Doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Akademický rok: 2017/2018
Téma bakalářské práce: Analýza bezpečnostních rizik turistických destinací
Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:

A

B

C

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

x

5

Formální úprava práce

x

D

E

F

x
x
x

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Teoretická část práce je vytvořena z celkem velkého počtu zdrojů (37), přesto v dané kritické
literární rešerši postrádám kapitolu dotýkající se mezinárodního cestovního ruchu a vazby na
bezpečnost turistické destinace a dále pak detailnější vysvětlení a provázanost pojmů
destinace, turismus, bezpečnost a mezinárodní cestovní ruch.
Praktická část práce je naplněna hodnocením bezpečnosti dané destinace podle sektorů,
SWOT a velmi stručnou geograficko-ekonomickou analýzou.
Postrádám hlubší rozpracovanost u geograficko-ekonomické analýzy s využitím dostupných
ekonomických a statistických dat např. z UNWTO. Důkladně zpracovaná tato analýza může
poskytnout autorce velmi cenná data využitelná pro závěry její práce.
Výhradu mám k dotazníkovému šetření a jeho cílové skupině. Z práce není jisté, kdo je
cílová skupina daného dotazníkového šetření, zda již turisté, kteří zemi navštívili nebo ti, kteří
se chystají ji navštívit, nebo ti kteří o tom uvažují? Ujasnění si cílové skupiny dotazníkového
šetření je nezbytné pro interpretaci jeho výsledků. Co se týče formální stránky práce, zde by
1/2

autorka měla do vlastní práce využít např. z dotazníkového šetření pouze výsledky hlavních
otázek a jejich grafické znázornění, ostatní jako věk respondentů apod., by měly být pouze
v příloze a jejich grafické rozložení je neadekvátní.
I přes výše uvedené práce splnila svůj cíl a doporučuji ji k obhajobě.
Otázky:
1.
Charakterizujte bezpečnostní rizika pro země středního východu dle
UNWTA, liší se od vámi určených rizik?
2.
Ve SWOT analýze uvádíte jako příležitost „větší zaměření na ostatní
sektory“ a následně vysvětlujete, prosím dokažte vaše tvrzení pomocí dat. Jak budete
postupovat?
3.
Charakterizujte přesně cílovou skupinu vašeho dotazníkového šetření a
význam na interpretaci výsledků dotazníkového šetření.
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