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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: 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) 
Proporčně poměrně rozsáhlá obecná kapitola o marketingu, spojená s rozborem stravování a cestovního ruchu 
uvozuje základní myšlenku o gurmánské turistice. Prostřednictvím ní se dostává autorka na pole marketingové 
kampaně agentury CzechTourism. Té je věnována druhá část práce. Fenomen jídla jako součásti aktivit při 
cestování je dostatečně znám a bývá marketingově využíván. V našem prostředí se však jedná o jeden z prvních 
větších pokusů jak celonárodně i mezinárodně zapůsobit na veřejnost přostřednictvím gastronomických zážitků.  
 
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 3 
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 se dotkla všech hlavních aktivit kampaně, rozebrala je a konstatovala jejich úroveň. K jejich vlastnímu 
hodnocení se však již neodvažuje. Pro kvalitní analýzu vytvořila dotazník obsahující 14 otázek. Podařilo se jí 
oslovit 186 respondentů. Výsledky této ankety jsou nejzajímavější částí celé práce. 
 
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 2 
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) 
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3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je poctivá i když nepříliš tvůrčí, má své hodnotové zázemí a analytickou část, ale autorka příliš  neoplývá 
vlastní invencí, jak kampaň zlepšit. Zmiňuje sice možnost regionálních médií, ale pro podporu zahraniční 
klientely to není příliš adekvátní.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Jedná se o solidní výkladovou studii jedné z marketingových kampaní státní agentury CzechTourism. Zda bude 
úspěšná, teprve prokáže čas, ale již dnes lze se sebraných podkladů diplomantky ocenit nápady a způsob 
zpracování agenturou CzechTourism. Obávám se však, že nikoliv kvalita marketingového projektu, ale obsah ( 
tedy jednotlivé české pokrmy) se přitažlivým produktem pro větší masu zahraničních turistů nikdy nestanou 
(snad kromě piva).  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Má nějaký smysl tato kampaň také pro profesionály v gastronomii? A pokud ano, jaký? 
5.2 Kdo rád jí, ještě není gurmán ( viz str.51) Jaký je mezitím rozdíl?Dá se propagovat turistická destinace 

prostřednictvím nezdravého jídla? 
 
 
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! 
 


