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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 a

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 a

3 Přístup ke konzultacím 15

4 Samostatnost při zpracování 10

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 b

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 c

7 Metodologická kvalita postupu 20 a

8 Struktura a logika textu 25 a

9 Úroveň teoretické části práce 25 a

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 a

12 Úroveň analytické části práce 25 b

13 Úroveň projektové části práce 25 a

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 a

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 a

16 Jazyková úroveň práce 10 b

17 Formální úroveň práce 10 b

Celkové hodnocení  1,22 A
  

 

 

Připomínky a hodnocení práce: 

Práce má logický rámec, výsledný projekt se opírá o SWOT analýzu vycházející 
z výsledků realizované výzkumné sondy. Teoretická část představuje vhodnou bázi 
k části analytické a je podložena adekvátními zdroji v náležitém rozsahu. U stanovení 
hypotéz postrádám explicitní vytýčení směřující k následné jednoznačné verifikaci na 
str. 44 (Hypotéza č. 2). Přestože úvodní část navrženého projektu směřuje více do části 
teoretické, autorka dobře naplnila stanovený cíl práce a předložila ucelenou formu 
komunikační strategie zaměřenou na využití kulturních tradic v souladu s koncepcí 
rozvoje cestovního ruchu. 
 



Otázky k obhajobě:  

1) Na str. 41 je zmíněna výzkumná sonda směřující ke zjištění aktuálního stavu 
komunikace, jejíž výsledky byly využity ke zpracování SWOT analýzy. Přesto by 
mne zajímalo, jaká byla účast představitelů obcí, zda jste se setkala 
s jednoznačnou názorovou shodou, případně – kde se naopak objevovala velká 
rozporuplnost v náhledu na problematiku jednotlivých oblastí.  

2) K současným tendencím (na základě statistik z posledních let) patří obnovení 
zájmu našich spoluobčanů o české destinace při výběru místa k realizaci svých 
dovolených. Bude mikroregion Východní Slovácko již na nadcházející letní 
sezónu (zejména z pohledu současných forem komunikace) dostatečně 
připraven? 

3) Seznámila jste s výsledky práce představitele zúčastněných obcí 
(mikroregionu)? Pokud ano, v čem spatřují oni sami největší rizika v realizaci 
předloženého projektu komunikační strategie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně  dne 1. května 2010 
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 Podpis hodnotitele práce 

 
 
 
 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:  
A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 


