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Cíl práce: Cílem práce je zjistit jak zavedení eura v ČR ovlivní finanční výsledky konkrétní cestovní 
agentury. Dalším cílem je zpracovat předpokládané hospodářské výsledky po zavedení eura a 
komparovat je se stávajícími výsledky. 
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Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
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 diplomanta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů diplomantem  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    
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové 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).  
Autorka diplomové práce si stanovila splnitelné a pro ekonomickou praxi potřebné cíle, které směřují 
do aktuální problematiky úzce související s náhradou CZK eurem. Vytvořila teoretické zázemí, na 
základě kterého řešila konkrétní problémy cestovní agentury operující v zahraničí, konkrétně 
v Chorvatsku, kam vysílá české, ale i zahraniční turisty. 
Metody řešení použila správné a návrhy opatření jasně formulovala. Vhodným způsobem pracovala 
diplomantka s domácí i zahraniční literaturou, a to jak z hlediska formálního, tak i obsahového.  
Formální úprava práce splňuje požadavky na tento druh práce kladené. Gramatické ani jiné chyby 
v práci – až na absolutní výjimky – nejsou. 
Cíle práce byly splněny. Pozitivně se projevila profesionální znalost problematiky cestovního ruchu, 
která v tomto oboru již delší dobu pracuje. 
Po celou dobu tvorby práce diplomantka problematiku konzultovala a dohodnuté termíny důsledně 
plnila. Je nade vší pochybnost, že nová ekonomická situace spojená s koronavirem perspektivy CA – 
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Chorvatsko – levně.cz zvažované autorkou před vypuknutím pandemie značně ovlivní. To 
koneckonců v práci sama naznačuje. To, jak zásadně, ale bohužel není jasné ani dnes. 
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1. Jakou pomoc by CA, kterou jste analyzovala, potřebovala v současnosti od státu, aby mohla dále 
fungovat? 
2. Jaký očekáváte vývoj kurzu USD/CZK a EUR/CZK a proč? 
 
 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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