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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Michlová Markéta  
Název práce: Ochutnejte Českou republiku? - Kampaň CzechTourismu - Czech Specials 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Ing.Kopecký Ladislav 

Pracoviště: MKPR 
 
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) 
Je zřejmé, že odchylka od tezí vyplynula novými poznatky získanými v průběhu zpracování bakalářské práce a 
celkové vyznění nepoškodila. 
 
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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
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) 
Autorka tak jako většina studentů čerpá ze stále se opakujících, omezených zdrojů ( De Pelsmacker, Kotler-
Armstrong ) Kvalitě práce by určitě prospěla větší zdrojová rozmanitost. 
 
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 4 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 
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) 
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3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Zjevnou slabinou je jazyková a stylistická úroveň.Díky možná dobře míněným ale neobratným či špatným 
formulacím hlásá autorka něco málo srozumitelného nebo i nesprávného. Např 1.3.2. Cena: "Čím méně podnik 
používá cenových nástrojů tím lepší marketing má" (nesmysl!) Cena patří k významnýcm nástrojům marketingu. 
Autorka pravděpodobně chtěla říci, že přílišné používání diskontní cenové politiky může mít na značku 
nepříznivý vliv.Další příklad (nepochopení slova "lukrativní") 4.4.Konkurence: "Lukrativnější pro klientelu bude 
hotel s vyhlášenou restaurací než ten jehož restaurace nemá zrovna dobrou pověst" Dále 4.2 "Marketingové cíle 
v stravovacím průmyslu jsou stejné (jako co?) , produkovat něco za účelem zisku. Takových příkladů je v práci 
bohužel celá řada. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Vzálenost k lepší úrovni práce je v důsledku způsobu vyjadřování myšlenek patrná a celkové vyznění poškozuje 
menší schopnost komunikovat zřetelně,jasně a logicky v písemném projevu. Autorka se občas uchyluje 
k prvoplánovým povrchním sdělením jako např. v kapitole o Marketingovém mixu: " je důležité pro podnik mít 
dobré zaměstnance". V Komunikačním mixu by nezaškodilo aplikovat to všeobecné výrazněji na cestovní ruch. 
V kapitole 6.2 "Propagace ČR v roce 2010" vyjmenovává autorka ""nejzajímavější a nejstěžejnější projekty". Ve 
stručné charakteristice jednotlivých produktů občas charakteristika schází jako např."Kudy z nudy" kde je 
uvedeno pouze: "Kompletní přestavba webových stránek na podporu domácího cestovního 
ruchu"???Chvályhodná je závěrečná snaha o analýzu a výzkum 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Projekt Czech Specials zaznamenal ve výzkumu velmi nízké povědomí (86%) a širší veřejnost o něm 

prakticky neví. Kde se stala chyba a co je třeba udělat pro nápravu? 
5.2       
 
 
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! 
 


