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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) 

Jako ostatně téměř každý student, autorka během psaní a shromažďování materiálů na dané téma učinila několik 

modifikací oproti dříve odevzdaným tezím. Podle mého názoru vesměs k lepšímu, vymezená tématika zde zůstala 

obsažena. Logické je rovněž to, že v bakalářské práci analyzovala aktuální, tedy loňský ročník 2018 (v tezích je 

uveden ještě ročník 2016, kdy se ještě Noc psala s malým "n").      

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autorka zvládla vytvořit smysluplný celek z velmi solidního "teoretického úvodu" s poněkud beletristickým 

popisem amatérského marketingového uchopení organizátorů Žižkovské Noci. Sama jejich aktivity v závěru 

charakterizuje přiléhavým slovem "chaos".       

 

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 B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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.) 

A 



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 B 

 

 

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

Podle mého názoru je výsledná podoba bakalářské práce komplexní a vyvážená. Na tomto místě musím 

vyzvednout dotazníkové šetření, tedy anketu, která je na poměry bakalářské práce mimořádně kvalitní. Zásadní 

výtky k výsledné podobě práce nemám - jinak bych během konzultací navrhl autorce nedostatky odstranit.       

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorčina bakalářská práce je pozitivně ovlivněna znalostí organizátorů festivalu, jejím fandovstvím a 

sympatiemi, které k Žižkovské noci chová. Jak sama uvádí, dala si za cíl na základě získaných teoretických 

poznatků o marketingu zmapovat, jaké komunikační nástroje využívají organizátoři festivalu Žižkovská Noc, a 

jak na ně nahlíží cílové publikum. Práce je evidentně původní, není to mnohokrát recyklovaná teoretická stať. 

Původnost tématu, osobní zaujetí a autorčina kultivovanost zakrývají jistou naivitu a nevyzrálost. A tak je podle 

mého názoru bakalářská práce na výbornou.     

 

 

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

5.1 Existuje nějaký festival podobného typu jako ŽN u nás nebo v zahraničí? 

5.2 Jaké nástroje komunikace využívají hudební festivaly s přihlédnutím k PR? 

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 5. 6. 2019                                                                                          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! 

 


