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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 Autorka oproti tezím změnila výzkumné období z roku 2016 na rok 2018. Důvod této změny byl vysvětlen a 
nijak nenarušil cíle ani strukturu práce.  
      

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
     V bakalářské práci je uvedeno pouze 5 zdrojů, které se svým obsahem přímo dotýkají tématu, které si 
autorka vybrala. Práce obsahuje celé pasáže bez uvedení zdroje, kde autorka uvádí, že pro jejich nedostatek 
vycházela hlavně z vlastní zkušenosti. U praktické části zase splývají informace z primárních zdrojů (tedy od 
samotných pořadatelů) s výsledky vlastní rešerše.  

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

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 X

1.2 Technika práce X

1.3 Struktura práce X

Hodnocení písmenem

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

Hodnocení písmenem

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  -



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 Práce je psaná velmi kultivovaným jazykem a nedochází v ní ke gramatickému ani stylistickému pochybení. 
Co se týče struktury práce, teoretická část je značně neprovázaná se samotným výzkumem. Úvodní část o 
klasickém marketingu se pak jeví jako zcela nadbytečná, neboť autorka v praktické části tyto teoretické poznatky 
nijak neaplikuje.  
      

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 Je velmi znát, že autorka vyvinula velké množství energie na získání primárních dat, a to z obou stran - jak od 
pořadatelů různých festivalů, tak od diváků. Tato snaha je pro práci obohacující. Přesto však práce působí pouze 
jako zevrubný popis festivalu bez hlubší analytické práce. Jelikož autorka byla v přímém kontaktu s 
organizátory, mohla se pro část vizuální prezentace například dotazovat, proč zvolili určitou formu komunikace, 
loga atp. Dotazník, jeho cíle a hypotézy, se pak spíše míjí se základem práce a zaměřují se spíše na okrajová 
témata. Práce tak nepůsobí jako kompaktní celek teorie, praxe a vlastního výzkumu. Dále zcela chybí způsob, 
jakým byl dotazník distribuován, přitom to, zda byl umístěn pouze na sociálních sítích, může mít vliv na celková 
zjištění. K tomu se nejeví úplně standardní, aby autorka uváděla, že dotazník souběžně sloužil ke komerčním 
aktivitám pořadatelů. 
 Na základě výše zmíněného lze autorku ocenit za vynaložené úsilí při získávání zásadních informací z 
primárních zdrojů. Zpracování těchto informací je ovšem slabší částí této bakalářské práce a závěry nejsou příliš 
obohacující nebo nejsou podloženy. Naopak grafické a stylistické zpracování práce je bezchybné a ocenit  lze i 
takové malé detaily, že autorka například ladila grafy a tabulky do oficiálních barev festivalu. Celkově hodnotím 
práci mezi B - C.  
      

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

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

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

Datum: 31. 5. 2019                                                                      Podpis:        ……………………………….. 

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.)

 C

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

 A

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

5.1 Získává festival nějakou formu podpory od hl. m. Prahy, ať už finančního nebo marketingového rázu? 
    

5.2 Kdo tvoří marketingový tým? Jedná se o profesionály z oboru marketingu a PR a získávají za tuto 
práci finanční ohodnocení nebo se jedná spíše o skupinu nadšenců, kteří pracují na bázi dobrovolníků? 
    


