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Cílem předkládané práce je analýza vnitřní image daného města a jeho 
postihnutí prostřednictvím především dotazníkového šetření. Dále na 
základě tohoto šetření uvedení základních návrhů a doporučení  celkového 
zlepšení image sledovaného města. 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná diplomová práce má 93 stran textu a skládá se z následujících kapitol: 

Charakteristika základních pojmů, Analýza image, profil města Světlá nad Sázavou, Image 

města Světlá nad Sázavou z pohledu jeho obyvatel. 

Teoretické pasáže úvodních kapitol představují stručný, ale výstižný exkurz do 

představení sledovaných pojmů práce. Praktická část (představující především kapitoly třetí a 

čtvrtou) je rozsáhlejší a velmi detailně zpracována. Vzhledem k typu práce v tom, však 

nevidím problém. 



 Z celé diplomové práce je patrná svědomitost a zájem autorky o sledovanou 

problematiku i jistá zasvěcenost, znalost prostředí a osobní zkušenost se sledovaným 

tématem. Práce je velmi promyšlená, stylisticky zralá, formálně a graficky na výborné úrovni. 

 Dále oceňuji samostatnost diplomantky, schopnost promyšleného provázání 

teoretických i konkrétních pasáží. Nejcennější částí je potom dotazníkové šetření, při kterém 

autorka prokázala vlastní invenci i schopnost tuto část dobře propojit s předcházejícími 

kapitolami. I následné zpracování a interpretace poskytuje řadu relevantních dat, jistě 

využitelných i v praxi, jak autorka sama v závěru uvádí. 

 Celkově je předkládaná práce velmi přehledně a zajímavě řešena s důrazem na 

konkrétní data a prakticky využitelná. Autorka v ní prokázala nejen svědomitý přístup, ale i 

promyšlenost zpracování a značnou míru osobní zainteresovanosti. 

 Diplomovou práci posluchačky Bc. Elišky Prchalové, z výše uvedených důvodů, 

doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci se zabýváte tématem image. Myslíte, že všeobecně dochází k jeho přeceňování, 

podceňování nebo reálnému hodnocení? Jak, se domníváte,  je to s image měst? 

2. Vaše dotazníkové šetření je využitelné i pro potřeby města. Víte již, jak jej město 

konkrétně využilo? Co přineslo šetření Vám osobně? 

 

 
 

Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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