
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Aneta Ježová 

Název práce: Marketingové komunikace dálkové pěší trasy Hřebenovka 

Cíl práce: Hlavním cílem této práce je vytvořit návrh marketingové komunikace pro českou dálkovou 

pěší trasu Hřebenovka. Vedlejším cílem je poté redesign webových stránek Hřebenovky a návrh obsahu 

a designu mobilní aplikace. 

Jméno oponenta: Mgr. Tomáš Brtník 

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 

výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 
 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

výborně 

Pravopis a stylistika 

 

výborně 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

Předložená práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Dostatečný je textový rozsah i počet 

citovaných zdrojů (v práci je použito 43 zdrojů z toho 17 titulů zahraničních). Struktura práce odpovídá 
požadavkům na práci bakalářskou. V textu se nachází jen malé množství překlepů či chyb. Práce se 

zabývá fenoménem pěší turistiky, která je nedílnou součástí lidského bytí od nepaměti a zejména 
v České republice má historicky své pevně ukotvené místo. Jak je zmíněno v závěrečné práci, pěší 

turistika opět nabývá na velké popularitě a to nejen v České republice, ale také  celosvětově. Proto je 

třeba vyzdvihnout aktuálnost tématu závěrečné práce a autorčinu snahu vytvořit marketingovou 
komunikaci pro českou dálkovou pěší trasu Hřebenovka, redesignu webových stránek Hřebenovky a 

návrh obsahu a designu mobilní aplikace.  
 

 

Připomínky:  

Závěrečná práce je zpracována velmi kvalitně, výhrady mám pouze ke struktuře práce. Jelikož je 

součástí práce i výzkumná část (skupinová diskuze a její následná analýza) a nejedná se pouze o 
rešeršní práci,  kapitola 2. Cíle a úkoly práce by měla být zařazena až za teoretická východiska, ze 

kterých vychází. Naopak kapitola 5. Hřebenovka a její podkapitoly 5.1 a 5.2 patří do teoretických 
východisek. Následné kapitola 6. Návrh marketingové komunikace a její podkapitoly by měly být vedeny 

jako část výsledková.  

 



 

Otázky k obhajobě: 
 

Pokud je celá marketingová komunikace takto teoreticky zpracována, bylo by dobré vše v práci 

navržené zrealizovat. Máte nějakou představu, jaké byste v tomto směru podnikla kroky?  
 

Další otázky vyvstanou v průběhu obhajoby.  
 

 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně 

 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 

V Praze dne  10.6.2021    

                                                                       ….......................................................... 

        Tomáš Brtník 
 


