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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) 

Třebíč je jednou ze dvanácti památek UNESCO v České republice. Jako taková má zpracovanou marketingovou 

strategii, jejíž základy čerpají z klasického place marketingu. Diplomantka, která je rodačkou zTřebíče, hledá 

možnosti v teorii, ale zejména v praxi, jak zajistit větší přitažlivost destinace a odstranit chyby v marketingové 

komunikaci. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – 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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Solidně vyhledané základní zdroje vedou diplomantku od teorie k praxi. V teoretické části je autorka práce 

doma, tam vyhledává, možná až příliš detailně, všechna pravidla a poučky marketingové komunikace. Vychází 

z logiky věci, že teorie praxi předchází. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Oceňuji zejména kvalitní přilohu a grafické zpracování práce. Po jazykové stránce se snaží diplomantka pracovat 

obezřetně, i když  ne vždy stylisticky úplně šťastně. Z práce je patrné, že zejména rozbor praxe je pro autorku 

spíše zklamáním, neboť marketingové síly města, respektive jeho jednotlivých organizací, jsou roztříštěné, ve 

svých možnostech a prostředcích nevyužívají synergický efekt, a často dobrý úmysl je jen lopotně korunován 

malým úspěchem. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka se nebojí kritické reflexe - chybějí jazykové mutace materiálů, chybí kontakt na sociálních sítích, chybí 

zpětná vazba, stále se projevuje malost marketingové spolupráce v duchu úvahy, co mohu propagovat sám, 

nebudu přece propagovat pro druhého. Město aktivity nezastřešuje, vypadá to, jako by se zahraniční klientely 

obávalo, raději jde jen po těch činnostech, které jsou zaměřeny na domácí návštěvníky. Období, kdy se Třebíč 

dostala  románskou katedrálou a židovským městem čerstvě pod "křídla " UNESCO, je již pryč a s ním 

vyprchalo i nadšení pro větší plány a mezinárodní měřítko. To je rovněž patrné z téměř pasivní účasti ve 

VysočinaTourismu a v Turistickém sdružení památek UNESCO v ČR. Autorka se snaží poukázat alespoň na 

drobné kvalitní aktivity, jež vyčnívají nad průměr (soukromý hotel Joseph 1699). Práce je slušná, poctivá a 

přehledná, autorka se trochu bojí oprostit se od teorie a razantně předepsat městu nové možnosti a podněty.  

Hodnotím velmi dobře až výborně, v závislosti na kvalitě obhajoby. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jak a čím si má město jako Třebíč vydobýt větší renomé na mezinárodním poli ? 

5.2 Prezentuje se někde na veletrzích  cestovního ruchu samostatně? 

 

 

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! 

 


