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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Vančurová Hana  
Název práce: Novinářské cesty jako prostředek PR komunikace v cestovním ruchu 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: PhDr. Kasl Kollmannová Denisa 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 
 
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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 5 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 6 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 
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3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 6 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce neobsahuje kromě textového přepisu jediného z analyzovaných článků žádnou přílohu (ostatní publikované 
články, podrobný plán press tripu, ukázky propagačních brožur, vztahujících se k destinaci apod.).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomantka předkládá práci na velmi zajímavé a přínosné téma - využití tzv. press tripů jako PR prostředku k 
budování pozitivní image destinace. K práci uvádí poměrně solidní teoretický úvod, v němž se zabývá silnými a 
slabými stránkami press tripů a možnostmi jejich využití v rámci PR. Vzhledem k přesně definovanému tématu 
však diplomantka začíná příliš zeširoka a do teorie řadí i příliš obecné teoretické koncepty marketingové 
komunikace, jejichž znalost se předpokládá (marketingový mix, řízená komunikace, firemní identita ad.). Oproti 
obšírnému teoretickému zázemí vyznívá analytická část nedostatečně. Zabývá se pouze jediným z publikovaných 
výstupů, nezohledňuje ostatní články, nezamýšlí se nad delším časovým horizontem ani neporovnává uvedený 
press trip v kontextu dalších komunikačních aktivit ICEP. Nelze proto dedukovat, zda je uvedená analýza 
příkladem špatného využití možnosti a plánování press tripů z důvodu neprofesionality zadavatele, zda je 
ojedinělým omylem či intencionálním lidským pochybením. Ani diplomantka nenabízí žádnou variantu odpovědi 
a závěr celé práce proto vyznívá zcela do prázdna. Je škoda, že po poměrně dobře odvedeném úvodu 
diplomantka nevyužila této šance a nevěnovala analýze patřičnou pozornost, pečlivost a hloubku. Práci hodnotím 
s přihlédnutím k teoretickému zázemí jako dobrou. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zkuste nabídnout odpověď na výše rozvedenou otázku, z jakého důvodu došlo k chybnému zacílení 

média v analyzované části.  
5.2  Jsou podobná pochybení v rámci využívání press tripů spíše výjimkou, či pravidlem?  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


