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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Obecně formulovaný název bakalářské práce autorka záhy prozíravě omezuje na analýzu využití 

velikonočních svátků v roce 2007, což jí poskytuje dostatečně rozsáhlý materiál pro vedení opodstatněné 

analýzy, tak pro pozdější relativně užitečné zobecnění. Své hypotézy formulovala jednoznačně a obrátila 

svůj zájem k činnosti subjektů cestovního ruchu a k obsahu jejich reklamních kampaní. 

Vzhledem k tomu, že velikonoční svátky letos probíhaly vlastně od 7. do 9. dubna, sleduje autorka právě 

předcházející týden, tj. týden od pondělí 2. dubna. Osobně bych očekával v této době již jenom „závěr“ 

kampaně. Rozhodnutí o cestě, zvláště zahraniční, se možná musí učinit s větším předstihem. Sledování 

situace v médiích po ukončení kampaně (od 10. do 15.) má, předpokládám, již jen referenční smysl – měření 

„nulového“ pozadí. 

Podobně pokládám za logické i omezení na tištěná média, postrádám ovšem jasnější zřetel ke struktuře 

celoplošně působící média – regionální tiskoviny a rozdíl v regionálních vydáních. Rozhodně je dobře, že se 

autorka problému vymezení zkoumaného vzorku v závěru obšírněji věnuje. 

 U volby tématu lze rozhodně ocenit snahu skloubit široký humanitní základ poskytovaný fakultou 

humanitních studií a osobní pracovní zkušenosti a zaměření. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Už samotný obsah nás nenechá na pochybách, že autorka přistupuje k práci promyšleně. Pro rozvinutí 

svého konkrétně zaměřeného zkoumání potřebovala nejprve ujasnit mediální problematiku, a to jak její 

terminologii, tak její přístupy. Podobně bylo nutné naznačit přehled teoretické reflexe turismu. V oddíle 

„Komunikace, média a společnost“ se věnuje především historii médií a reklamě, v oddíle „Cestovní ruch 

v České republice“ se zabývá specifiky cestovního ruchu v České republice, sektorům průmyslu cestovního 

ruchu a dále chování zákazníků v cestovním ruchu. Kapitola Reklama v cestovním ruchu pak některé 

poznatky konkretizuje, což uplatní v dalším zaměření. 

V předposledním oddíle pak provádí vlastní analýzu reklamních s patřičnou teoretickou přípravou.  

V závěru se autorce podařilo vyvodit správná hodnocení, která dokáže vyjádřit i obrazovou formou. Práce je 

dostatečně široce vybavená literaturou. 

Metodicky vhodně je rozvinuta i celková osnova práce. 

 

3) Věcné poznámky 

Uspořádání jednotlivých kapitol odpovídá logickému členění práce.  

Důležitou položkou práce je obrazová příloha, která má hodnotu primárních zdrojů. Proto by si samotný 

způsob reprodukování, především tištěných reklam, zasloužil rozhodně více pozornosti. Některé ilustrace 
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jsou na hranici rozpoznatelnosti (např. příloha č. 1, 2, 4, 7), což je především důsledkem pochybného použití 

fotografování plošných předloh v perspektivě. Nicméně i tak obsahuje potřebný materiál pro autorčinu 

argumentaci. 

Poněkud bizarně působí označování začátku i konce některých kapitol v obsahu. 

Méně srozumitelná je pasáž o „Nielsenových ohlasech“ (s. 11). 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Hodnota obrazového materiálu a literárních pramenů je dostatečná. 

Pro odkazy na literaturu zvolila autorka alternativu s uváděním jména, letopočtu vydání a odkazu na 

stránku. U internetových odkazů je uvedeno datum využití. 

Poznámkový aparát se využívá minimálně, text sleduje jednu zásadní úroveň. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Jazyková stránka bakalářské práce má patřičnou úroveň, kterou ovšem kazí některé neodhalené překlepy 

(např. Noviny měly – s. 9, velké písmeno na začátku věty – s. 12), na mnoha místech psaní divisu místo 

pomlčky (např. význam „až“). Překlep může vést až k nepochopení: „Noviny jako mediální prostředek zužují 

také nedostatky.“ (s. 9). Občas nebývá odhalena vložená věta (s. 10), případně příčestí minulé neživé (s. 10: 

tisk, film, rozhas hrály). Značně neobratně působí formulace o tom, že den obnovy samostatného českého 

státu „připadá každoročně na 1. leden“, nebo že 8. květen se slaví 8. května (s. 39) 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Hodnotu práce lze hledat především v provedení pečlivé analýzy zkoumaného vzorku tiskových materiálů 

a vyvození adekvátních závěrů. K doplnění by mohla být orientace tuzemských subjektů na prezentaci 

v zahraničních médiích. 

 

Práci navrhuji hodnocení 1, tj. 45-46 bodů.                                                                 Aleš Svoboda, 11. 6. 2007 


