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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

V práci se lze místy setkat s jistými nepřesnostmi. V prvé řadě autorka místy neprávně cituje pořadí 

jmen autorů jako například na straně 15, kde uvádí Ježek, Slach, Rumpel (2007), ale dále v textu má 

uvedeno Ježek, Rumpel, Slach (2007), což je správně. Déle v textu pracuje s citací Rumpel, 2011, ale 

správně by mělo být Rumpel a kol. (2011). Případně autorka mění pořadí autorů u publikace Rumpel 

a kol. (2008). V seznamu literatury jsou pak uvedeny zdroje, které nejsou citovány v práci. Jedná se o 

drobná pochybení, které nemají vliv na celkovou kvalitu práce, ale autorka se jich měla přeci jen 

vyvarovat.   

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíl práce je nastaven vhodně a totéž platí pro výzkumné otázky.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka využívá pro teoretickou část práce primárně české zdroje, přičemž širší využití zahraničních 

zdrojů by práci nepochybně prospělo. V teoretické části absentuje, byť jen krátké, kritické 

zhodnocení konceptu městského marketingu jako jednoho z klasických elementů podnikatelského 

města. Další poznámky směřují ke kapitolám 3.4 a 4.4.1. V prvé uváděné autorka ne úplně vhodným 

zasazuje do teoretické části empirické postřehy, přičemž tyto dvě části by měly být odděleny. 

Mimochodem je značně diskutabilní zasazovat aktivity spolku Za krásnou Ostravu do aktivit 

městského marketingu, respektive city managementu. Výtka ke kapitole 4.4.1. směřuje právě k 

dílčímu subtypu městského marketingu – city managementu. Autorka operuje s termínem 

„smršťování městských center“, což je opět značně diskutabilní.  Předně však nedostatečně rozvíjí 

city management, jako přímou reakci na neuspokojivý stav městských center. Nicméně teoretická 

část práce jako celek vytváří adekvátní rámec pro empirickou číst práce. 
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Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Práce je založena na kvalitativní formě výzkumu, konkrétně na polostrukturovaných rozhovorech. 

Zvolená metoda je vhodná. Ačkoliv jsem si vědom komplikací při získávání respondentů, jejich větší 

počet by práci napomohl. Ostatně autorka se nemusela omezit jen na veřejnou správu. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je postaveny na shrnutí a intepretaci zjištěných výsledků. Celá část je 

strukturována dle pořadí otázek, které byly kladeny v rozhovorech, což usnadňuje orientaci čtenáře.  

Podobně jako v teoretické části, postarám kritickou reflexi odpovědí respondentů.  Práci by také 

obohatily přímé citace z rozhovorů. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr je napsán přehledně a srozumitelně. Autor v něm odpovídá na výzkumné otázky, položené v 

úvodu práce. K závěru nemám připomínek. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autorka naplnila cíle práce. Práci by prospěl rozsáhlejší citační aparát opřený více o zahraniční 

zdroje. Empirická část práce je na slušné úrovni. Celkově v práci chybí více kritické reflexe. Autorka 

se nevyvarovala jistých formálních chyb.  

 

Otázky k obhajobě 

1. Uveďte prosím kritické aspekty konceptu městského marketingu, případně city 

managementu.  

2. Na str. 73 uvádíte „Fenoménu vylidňování a úpadku městského centra se jednotlivá města 

dle výsledků výzkumu snaží zabránit prostřednictvím pořádání pravidelných akcí, jako jsou 

farmářské trhy.“ Jak hodnotíte význam takových akcí v kontextu stavu vybraných městských 

center? 
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