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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Růtová Miriam  

Název práce: Porovnání strategických komunikací hlavního města Prahy a České republiky směrem 

k zahraničnímu a českému publiku v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Halada Jan 

Pracoviště: IKSŽ 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor bakalářské práce se v zásadě neodchyluje od schválených  tezí ve svém tématu a zpracování, drobné 

změny byly provedeny v souvislosti se strategiemi agentur.. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Z hlediska tématu pracuje autorka s velkým množstvím  materiálu nejrůznějšího charakteru a zaměření. 

Domnívám se, že uvedené zdroje jsou opravdu velmi dobře využity, a to v široké škále toho, co uvedené 

agenturyadotazníkové šetření nabízely.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná A 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Poznámkový aparát je bohatý, vhodně a dobře komentovaný, citační norma taktéž kvalitní a dodržena, jazyková 

stránka práce je rovněž na vysoké úrovni, pouze se autorka někde dopustila drobných nepřesností. Práci 

doprovází značné množství grafů a dalších ilustrací, které přesvědčivě doprovázejí celý text. Grafická stránka je 

opět na velmi dobré úrovni.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Miriam Růtové je velmi kvalitní, a to počínaje již volbou zajímavého tématu, které souviselo 

s výročím vzniku Československa.  To znamenalo také příležitost pro komunikační a marketingové agentury, 

které mohly participovat na této události, jež nemůže zůstat stranou jakéhokoliv zájmu. Celostátní agentura 

Czech Tourism a pražská agentura Prague City Tourism ještě k tomu pak slavily svá výročí. Od současného 

cestovního ruchu přes destinační marketing, marketingové strategie společností a pochopitelně České republiky 

až ke komunikačním strategiím, mediálním kampaním, konče dotazníkovým průzkumem ve věci povědomí o 

oslavách 100. výročí, a to mezi domácícmi a cizinci zde pobývajícími, vše autorka práce zvládá jak z hlediska 

dokumentace, analýzy probíhajících oslav a porovnání všech akcí k tomuto zaměřených s přehledem a dobré 

obeznámosti s celou problematikou. Kromě toho oceňuji mnohé postřehy k tématu a rovněž srovnání domácícho 

a zahraničního souboru návštěvníků i obou agentur.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Do jaké míry je cestovní ruch v České republice možné  rozšiřovat, jaké jsou jeho kapacity a meze. 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 30. 5. 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


