
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Pavlíny Toporské: Analýza městského 
marketingu ve vybraných městech Moravskoslezské ho kraje.  
 
Téma, které si diplomantka sama vybrala, do určité míry odráží její osobní „path 
dependency“. Autorka totiž studovala Bc. stupeň na Ostravské univerzitě, kde je problematice 
regionálního, resp. městského marketinku věnována pravděpodobně největší pozornost ze 
všech českých geografických pracovišť. Cílem diplomové práce Pavlíny Toporské se tak stala 
míra a způsob využití konceptů městského marketinku ve vybraných městech Moravsko-
slezského kraje.  
 
Autorka začíná práci poměrně obsáhlým rozborem klíčových konceptů teritoriálního 
marketinku a diskusí vztahu mezi oběma do jisté míry konkurenčními směry v současnosti 
používanými při strategickém řízení samosprávných celků, tj. strategického plánování a 
teritoriálního marketingu. Vlastní jádro práce představují výsledky detailních polo-
strukturovaných rozhovorů uskutečněných autorkou s představiteli městských odborů, které 
odpovídají za rozvoj vybraných měst. Tento charakter zvolené metodiky nevyhnutelně přináší 
otázky ohledně relevance získaných odpovědí. Lze například diskutovat, do jaké míry by se 
lišily odpovědi získané od jiného pracovníka stejného odboru, případně jiného relevantního 
pracovníka z jiných odborů či např. starosty, nemluvě o časové dimenzi, tj.o možném vývoji 
názorů na význam konceptů regionálního marketinku a jejich praktickou aplikaci. Nicméně je 
třeba připustit, že problém podchycení vývoje zkoumaného problému v čase je typickým pro 
značnou část kvalitativních studií, a to i těch zpracovávaných profesionály. Autorka si je 
nicméně omezení vyplývajících z dosti omezeného souboru respondentů dobře vědoma a 
explicitně tuto skutečnost v textu práce uvádí.    
 
I přes toto a některá další omezení mají dosažené výsledky svůj smysl a ukazují alespoň 
základní trendy v názorech zodpovědných pracovníků městských úřadů. Výsledky jsou 
v diplomové práci prezentovány přehledně.   
  
Po formální stránce má práce standardní úroveň, v práce se místy vyskytují drobné formulační 
neobratnosti („Druhá otázka se ptala“ – str. 81), místy chybí i čárky. Za né úplně štastné 
považuji kladení rovnítka mezi rozhovory a dotazníky (opět str. 81), jakkoli dobře tuším, čím 
se nechala diplomantka k této nepřesné formulaci strhnout.   
 
Při zpracování práce autorka prokázala nemalou míru samostatnosti. Diplomntka se mnou 
práci průběžně konzultovala, takže nemám nyní žádné zásadní připomínky. Nicméně poněkud 
mně zaskočilo tvrzení autorky v závěru práce, že kvalitu životního prostředí městský 
marketinkg neovlivní, viz str. 81). Opravdu, a jak je to v případě strategického plánu, ten také 
kvalitu ŽP neovlivní? Proč tedy ten rozdíl mezi strategickým plánováním a městským 
marketingem?  Druhou dílčí otázkou bych rád směřoval k autorčině tvrzení, že mezi městy 
dále probíhá konkurence v nabídce volných pracovních míst. V čem je zde problém, není 
problémem spíše vyšší míra nezaměstnanosti, jak autorka na řadě míst zmiňuje?    
  
Hlavní závěr práce není nijak zásadně překvapivý, tj. řada zodpovědných aktérů hlavní prvky 
městského marketingu zná, ale podstatně slabší je konkrétní aplikace tohoto konceptu v praxi, 
neboť ve většině měst převládá spíše dílčí navzájem slabě koordinované aktivity, které jsou 
navíc často realizovány pod vlajkou jiných konceptů (komunitní či strategický plán).  
.  
Závěr: Na diplomové práci oceňuji skutečnost, že autorka si téma dokázala prosadit a 
sama  nadefinovat, a to ve sféře, která nemá na naší katedře velkou tradici. Autorka 



prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné tvůrčí 
práce. Práci proto doporučuji k úspěšné obhajobě.  
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