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Hodnocení práce: 

1. Téma a zaměření: Zajímavé téma zvolené s ohledem na osobní kontakty, 

porovnání období 1990-2000 a let 2000-2015  s ohledem na stabilitu a směr politické 

situace, vývoje ekonomiky a trhů. Za pomoci dotazníkového šetření získat názory 

českých turistů, kteří prožili dovolenou v Egyptě. 

2. Cíl práce:  Zmapování a popis nejoblíbenějších míst a památek Egypta, 

které jsou českými turisty vyhledávány nejčastěji. Za pomoci komparace dvou 

časových období zjistit, jak se politická situace a postavení finančních trhů odráží na 

počtu výjezdu českých turistů do Egypta. 

3. Struktura: Práce je rozdělena do 10 částí – úvod, cestovní ruch v Egyptě, turistické 

cíle v rozdělení na přímořská střediska, kulturně-historické bohatství, církevní a 

přírodní památky, význam cestovního ruchu pro Egypt, zajištění cestovního ruchu 

v Egyptě, čeští turisté v Egyptě, závěr, seznam použité literatury, tabulek a obrázků. 

Jednotlivé části bakalářské práce na sebe logicky navazují. 

4. Rozsah:              Odpovídající spíš diplomové práci, 83 stran 

5. Použitá literatura: 11 tištěných a 26 elektronických zdrojů, 4 přílohy, 1 tabulka, 31 

obrázků, 10 grafů – vyhodnocení dotazníkového šetření 

6. Jazyková a stylistická úprava: Odpovídající 

7. Formální stránka: Odpovídající 

8. Praktická část: Strukturu práce můžeme celou považovat za praktickou. Nejsou 

popsána žádná teoretická východiska, ale nepovažuji to za nedostatek. Práce je de 

facto velmi rozsáhlým podkladem pro realizaci tištěného průvodce pro osoby mající 

v úmyslu do Egypta cestovat. Jsou vybrány a popsány nejvýznamnější turistické 

atraktivity, ubytování, měna, stravování a veškeré cestovní formality včetně 

průvodců. Práce obsahuje popis případných rizik spojených s cestováním do a po 



Egyptě. Při zpracování práce se autorka nevyhnula mnohým problémům, neochotě 

komunikovat ať ze strany MZV ČR, tak cestovních kanceláří zaměřených právě na 

Egypt, poskytovat informace potřebné ke zvolenému způsobu šetření. I přesto se jí 

podařilo získat z internetových zdrojů alespoň některé informace, které mohla 

následně vyhodnotit.  

9. Hodnocení práce: Autorka vytvořila de facto velmi dobrý podklad pro vyhotovení 

tištěného průvodce pro osoby plánující cestu do Egypta. V souvislosti s tím 

vyhodnotila dotazníkové šetření za pomoci internetové stránky survio.com a několika 

tištěných vyplněných formulářů dotazníku. V práci popsala 2 časová období, 

porovnala je z několika hledisek, zaměřila se i na vývoj politické situace a hrozby 

terorismu a jejich vliv na počty výjezdu českých občanů do Egypta. Práce je hodně 

obsáhlá. 

Předložená práce vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. 
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