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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Jan Skalník  
Název práce: Komunikační aktivity agentury CzechTourism na zvýšení příjezdového cestovního ruchu 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno:       

Pracoviště:       
 
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) 
Drobné úpravy proti plánovaným tezím, došlo k rozšíření o několik podkapitol,v dotazníkové části došlo ke 
zúžení sledovaného vzorku ale to vše ku prospěchu a zpřesnění výsledné práce. 
 
 
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 1 
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) 
Diplomant se o problematiku zajímá dlouhodobě a systematicky, také proto zvolil toto téma své práce.Vychází 
z historických reálií, třídí a logicky vybírá relevantní informace. Také proto se nezabývá  tzv."boji o logo" ani 
historizujícími kampaněmi, které jsou dnes již mimo hlavní trend zájmu sledované organizace.  
 
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 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 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část práce definuje základní principy a postupy organizace a dotýká se trendů v cestovním ruchu, 
všímá zejména nárůstů incomingových turistů. Pozor na někdy nestejnou transkripci anglických výrazů ( např. 
storytelling a storyteling str. 28 a 37 apod.) Některé grafické symboly nejsou úplně čitelné.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autor má jasnou představu o aktivitách a marketingové strategii, hodnotí zejména poslední období, kdy se 
CzechTourism zabýval projektem "Země příběhů" a její aplikací pro konkrétní destinace na různých 
kontinentech světa. Práci doplnil dotazníkovým šetřením ruských a německých turistů, z něhož vyplývá, že 
znalost organizace je málo podstatné pro úspěch strategie. Vnímání destinace se nikterak na úspěšnost agentury 
neváže. Do budoucnosti radí aplikaci této příběhové strategie i pro vzdálené destinace, což bude asi pro 
středoevropskou malou zemi dosti složitým oříškem (vzdálenost, finance, znalost prostředí a místních reálií atd) 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na str.18 se diplomant rozepisuje o skutečnosti, že nárůst turistů je dle slov pracovníků zapřičiněn 

dalšími třemi jazykovými variantami, které využivá na webu (čínstinou, japonštinou a portugalštinou). 
Máte pocit, že další jazykové verze jsou nejdůležitější komponentou pro vyšší návštěvnost naší destinace?  

5.2 Jak si konkrétně přispůsobení příběhů vzdáleným trhům představujete?  
 
 
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! 
 


