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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta: Sabina Prokešová 
Název bakalářské práce: Analýza zaměstnanosti v cestovním ruchu v České republice 
 
Cíl práce: Cílem práce je zjistit stav, význam a vývoj zaměstnanosti v cestovním ruchu 
v ČR a poukázat na vliv rozvoje cestovního ruchu na zaměstnanost.  
 
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce   X   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu    X  
Hloubka provedené analýzy   X  
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   
Schopnost studenta zpracovat získané podklady  X   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    X  
Formulování vlastních názorů studentem   X  
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    
Stylistická úroveň práce   X  
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   X  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Považovala byste za žádoucí vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob 

zaměstnaných v CR? Argumentujte.  
2. Jaká opatření byste navrhla ke zvýšení podílu zaměstnaných osob v CR na celkové 

zaměstnanosti ČR? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:     Dobře            
 
 
Datum:  21. 5. 2018                                                                                                                                                             

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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V úvodu práce si autorka definovala tři výzkumné předpoklady, které si klade za cíl verifikovat. Úvodní 
kapitoly jsou věnovány teoretickému vymezení cestovního ruchu, významu cestovního ruchu pro 
makroekonomický vývoj se zaměřením na zaměstnanost. V praktické části práce je provedena analýza 
zaměstnanosti v cestovním ruchu v letech 2010 – 2016 dle různých hledisek. Práce je přehledně zpracovaná 
s logickou strukturou. Jednou z výzkumných metod bylo dotazování. Autorka sestavila dotazník, který je 
přílohou BP a analyzovala a formulovala závěry z něj vyplývající. Dalšími použitými metodami jsou 
komparace, dedukce a verbální analýza.  Jako zdroj pro zpracování práce není použita téměř žádná 
zahraniční literatura. Vzhledem k tématu by její použití bylo vhodné především v teoretické části práce. 
S českou literaturou autorka pracovala adekvátně.  Stylistika práce je pouze na dobré úrovni.  V práci 
postrádám formulaci vlastních návrhů řešení či opatření např. ke zvyšování počtu zaměstnaných 
v cestovním ruchu. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě. Stanovený cíl práce byl 
splněn. Navrhuji hodnocení DOBŘE.  


