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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) 
 
Práce se věnuje výzkumu efektivity komunikačních aktivit agentury CzechTourism, konkretně kampaně „Země 
příbehů“, kterou CzechTourism odstartoval novou etapu svého působení po změnách v roce 2012. Vztah teze a 
práce je tudiž jasný a logický. Práce má 53 strany textu, a svým rozsahem i zaměřením zcela odpovídá 
standardům bakalářské práce na FSV UK. Počet překlepů a gramatických chyb nepřesahuje běžnou míru. 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
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) 
 
Práce je velmi dobře zpracovana po technické stránce, obsahuje vlastní náhled do problematiky a zajímavé 
závěry. 
 
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 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 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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Autor se nesoustředil na zpracování a analyzu literatury a zdrojů, avšak vyplnil to vlastním výzkumem pomoci 
dotazníkového šetření. Práce je jinak čtivá, strukturována a vcelku je dobře napsána. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Práce se zabývá aktuálním tématem, používá vhodné kvalitativní metody. Slabou stránkou práce je využití 
relevantní literatury a poznátků – existuje obrovské množství zdroju (články, monografie, apod.), které se 
zabývají podobným temátem v různých zemích světa. Autor měl zahrnout aspoň část z ních do přehledu 
literatury a čerpat z nich. V případě úspěšné obhajoby navrhuji známku 2 – velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Využivá podle autora agentura CzechTourism potenciálu e-tourismu? Jaké aktivity a produkty by mohli 

z této oblasti by mohly posílit propagaci značky ČR? 
5.2 Jak autor hodnotí nedavná videa natočena v rámci kampaně Země příběhů a určena pro relevantní trhy 

(Rusko, Německo, Jižní Amerika, apod.) ? Jaké jsou sílné a slabé stránky této části kampaně? 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 
 
 
 
Datum: 03.06.2014                                                                Podpis:                 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


