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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: dr. Dolanská Nora, MBA 

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) 
Studentka se v průběhu práce původnímu záměru rozebrat celou šíři činnosti poněkud vzdálila, neboť zjistila, že 
akcí je příliš mnoho a navíc nemají vždy návaznost přímo na základní úkoly této organizace. Navíc také zjistila, 
že  RKF je vlastně řízeno politickým zadáním prezentovat v cizině kulturu a společenský život Rakouska bez 
ohledu na to, jak mohou být jednotlivé akce vnímány či chápány místním obyvatelstvem. To také v průběhu 
zpracování ovlivnilo její zkoumání. 
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Cílem práce bylo popsat způsob, který zvolilo RKF pro prezentaci v České republice, jak se marketingově 
profiluje a jaká je odezva ze strany naší veřejnosti. Při zkoumání pracovala systematicky a zjištěné okolnosti 
konzultovala. 
 
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 2 
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 
3 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 Práce by stála za lepší jazykovou korekturu, autorka se neubránila některým jazykovým nepřesnostem ( (Úvod 
do Rakousko-českých vztahů str.5, institututů str.13, Sekretariát, Knihovna , Programové oddělení str.19,příliš 
časté používání slova event apod.) Na druhé straně oceňuji některá kritická hodnocení, zejména v případě online 
prezentace RKF, které dokládá na konkrétních případech.Vyzdvihuje rovněž aktivitu seriálů přednášek 
s významnými osobnostmi "Prager Gespräche" a jejich odezvu mezi českou intelektuální veřejností . 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Podobně jako u jiných diplomových prací, i zde se vlastně autorka poctivě zabývá problémem a dochází ke 
zjištění, že organizace vůbec s jednotným marketingem nepracuje. Vyzdvihuje grafickou stránku tištěných 
materiálů, leč ta je dána " z ústředí"  z Rakouska a tam, kde má pracovat marketingově RKF samostatně, je 
prezentace roztříštěná, nejednotná a možná i nahodilá dle aktuálních okolností.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Mohla byste  mezi aktivitami - koncerty, festivaly, promítáním, literárními pásmy, přednáškami, 

workshopy a soutěžemi vybrat jednu, kterou považujete z hlediska marketingové komunikace za 
nejúspěšnější? 

5.2 Co byste ve škále marketingových aktivit RKF změnila ? 
 
 
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! 
 


