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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) 

Práce se od původních tezí liší zejména ve výběru zkoumaných interpretů. Tato změna přispěla k aktuálnosti dat.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu E 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

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

Teorie se věnuje marketingové komunikaci a sociálním sítím. Chybí zde větší orientace na 

marketing/marketingovou komunikaci v oblasti hudby či umění. V práci je tomuto tématu věnována jedna strana 

(kapitola 1.4) a ještě k tomu dost povrchně. 

Charakteristika interpretů obsahuje detailní popisy milníků v jejich hudebním životě, na druhou stranu zde chybí 

údaje nutné pro marketing - např. popis koncového zákazníka. To by autorovi značně pomohlo při hodnocení 

analýzy komunikace.  

Charakteristika komunikace ve sledovaném období a nastíněný přístup ke komunikaci na sítích obecně, který je 

v kapitolách 4.1 - 4.3 přinesl možnost usuzovat, na co jsou fanoušci jednotlivých interpretů zvyklí. Jedná se tedy 

o velmi vhodný náhled. Nicméně analýzy jsou hodně povrchní, nejsou řádně stanoveny závěry. Navíc chybí 

popis použité metody.  

SWOT analýzy v praktické části měly být blíže popsány, aby bylo zřejmé, co jimi autor zamýšlí - vysvětlit je. 

V závěru autor používá komparaci, která je "nepromyšlená". Neprojevilo se zde dobré kritické myšlení, navíc 

jsou zde srovnáváni interpreti, kteří nemají podobné rysy, cílové skupiny aj.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce D 



3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 

 

 

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

Práce je bez zjevných gramatických chyb, obsahuje vhodné přílohy a je čitelná. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor se zabýval zajímavým tématem, které podal čitelným jazykem. Kladně lze hodnotit výběr interpretů, díky 

čemuž je práce aktuální. Na druhou stranu mohl autor vysvětlit, proč zvolil jednoho českého a dva zahraniční 

interprety. Je zřejmé, že jejich komunikace bude jiná s ohledem na velikost cílového trhu Už z toho důvodu je 

komparace velmi náročná a navíc v práci nejde do hloubky.  

V práci chybí většina informací, které tu měly zaznít. Např. bližsí charakteristika posluchače interpretů (tedy 

konečného spotřebitele), aj. Více podrobných detailů je uvedeno výše u slovního hodnocení obsahu práce.   

 

 

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

5.1 Podle čeho usuzujete, že nejsilnější propagace alb by měla ´probíhat 1 měsíc před jejich vydáním a 1 

týden po jejich vydání? Máte toto tvrzení něcím podložené (např. z odborné literatur (jaké?) nebo 

z vlastního výzkumu apod.)? 

5.2 U analýzy marketingové komunikace alba skupiny Mandrage jste hodnotil jejich komunikaci na 

Instagramu za fatálně zanedbanou. Zkuste se zamyslet nad tím, do jaké míry (jestli vůbec) to pro ně 

představuje problém a proč? Zkuste se před tím zamyslet nad tím, kdo jsou jejich posluchači. 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 10.08.18                                                                                          Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


