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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) 

Výsledná práce odpovídá tezím.  

 

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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Diplomant pracuje s adekvátní odbornou literaturou a prokazuje orientaci v oboru marketingu cestovního ruchu; 

práce s literaturou je místy neobratná, objevují se "školácké" formulace typu "Jak uvádí ve své knize XY" – lépe 

přistupovat k citacím objektivněji, odborněji. Teoretická část práce je funkční, autor pracuje s pojmy, které dále 

skutečně využije.     

 

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) 

3 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Text by zasluhoval finální korekturu (odstranit především interpunkční a výjimečně pravopisné či gramatické 

chyby; viz bez tečky, Boleslavy!, pomlčka/ spojovník, dvěma, mezery po tečkách) a místy upravit jazykový styl; 

jinak je však práce srozumitelná, s jasnou strukturou.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Kladem práce je zcela praktické zaměření textu; autor se evidentně dobře orientuje v problematice, při popisu 

stávajícího stavu i doporučených změn komunikace je konkrétní, s oporou v teorii. Výtky směřují spíše 

k jednotlivostem: efektivní komunikace v tomto oboru asi zpravidla bývá, ale ne vždy musí být nákladná (s. 17) 

(nebo ano?); na s. 32 zmiňujete žádoucí zvýšení obsazenosti hotelů, výše ale uvádíte, že ubytovací kapacity 

v Praze jsou už vytížené téměř maximálně – chtělo by tuto informaci zpřesnit (lokálně, časově apod.). U slabých 

stránek na s. 27 máme na mysli marketing, či marketingovou komunikaci? Oceňuji poznámku, že některá online 

komunikace může být spíš kontraproduktivní (že rozhodně není samospásná). Poněkud zbytečně stručně působí 

závěrečné pasáže: rozpočet a harmonogram (bez "časový") by zasluhoval blíže vysvětlit – z čeho vycházíte 

v příp. časové implementace, z vhodnosti na základě sezónnosti, či je to nahodilé, nebo se jedná o nejbližší 

možné termíny? apod. Samotné jednotlivé návrhy působí funkčně a realizovatelně.    

 

 

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

5.1 Kdo bude navržené změny realizovat (tvorba newsletteru, správa soc. sítí, rebranding, blog, web…)? 

Interní zaměstnanci podniku, či zamýšlíte najímat externí specialisty? V tezi je zmíněno i použití PR – jak 

byste využil toho?  

5.2 Jaké konkrétní výsledky mají zamýšlené změny přinést?   

 

 

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! 

 


