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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Anděla Zahradníčková 

Číslo studenta:  E15784 

Název diplomové práce:  Image vybraného města s aspektem na jeho vnitřní analýzu 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je vnitřní analýza image zvoleného města 
(Krnov) – především na základě analýzy současného 
socioekonomického profilu města, vizuálního stylu města a 
dotazníkového šetření. Na základě výsledků analýzy formovat 
současnou image sledovaného města a tvorba návrhů a doporučení na 
změny, které by mohly vést k možnému zlepšení celkového obrazu 
města Krnov. 

Vedoucí práce: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D 

Studijní program: N6202 Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      
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Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     

Ostatní připomínky k práci 

Předkládaná diplomová práce Bc. A. Zahradníčkové: Image vybraného města s aspektem na 
jeho vnitřní analýzu, obsahuje 104 strany textu a další doprovodný materiál včetně bohatého 
zdrojového aparátu a přílohy. Práce je, kromě úvodu a závěru, zpracována ve čtyřech 
stěžejních kapitolách: Charakteristika základních pojmů, Profil města Krnov, Vyhodnocení 
dotazníkového šetření, Celkové hodnocení. Práce je velmi dobře strukturována a propojena – 
jednotlivé kapitoly a subkapitoly na sebe promyšleně a logicky navazují, teoretické i 
praktické pasáže jsou výborně sladěny, odpovídají si navzájem a jsou velmi kvalitně 
zpracovány. Autorka se dobře orientuje jak v teorii, která je vystavěna jako výborný 
background pro následující pasáže tak i v praktickém zpracování týkajícího se již konkrétního 
města a jeho vnitřní image. Autorka prokázala v druhé části práce nejenom dobrou orientaci 
v teoretickém základu, ale i schopnost samostatné vlastní invence v praktické části, která 
svými výsledky kvalitně zpracovaného a pracného dotazníkového šetření, může sloužit 
sledovanému městu i k praktickému využití a při tvorbě vlastní image. Autorka prokázala 
schopnost téma nejen zpracovat, ale i celkově pojmout, vystihnout a navrhnout i možnou 
cestu budoucího vývoje. Práce působí jako celek, velmi promyšleně a svědomitě. Vzhledem 
výše uvedeného hodnotím předkládanou diplomovou práci Bc. A. Zahradníčkové velmi 
pozitivně, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

Otázky a náměty k obhajobě 

1. Jak hodnotíte význam image v současné době? Domníváte se, že je přeceňována nebo 
naopak má velký potenciál do budoucna? 

2. Jak hodnotíte reálnost subjektivního vnímání image města vlastními obyvateli? 
Ztotožňujete se s obyvateli nebo máte jiný názor? 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: Výborně 
 

V Pardubicích 18.8.2017 

Podpis  ..................................................................  


