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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) 

Autorka dodržela své vlastní zadání a ani v cílech práce ani v technice výzkumu se neodchýlila od tezí. Odchylky 

ve struktuře jsou pochopitelné a v pořádku. Teze naznačují, že už dopředu věděla, co chce dělat, rozčlenila si 

materiál na tři segmenty (roky 2006, 2010 a 2016), toho se držela.  

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

Relativní úplnost literatury je naplněna uspokojivě, Markéta využila zdroje jak k art managementu, managementu 

kulturního dědictví, tak filmu, tak přímých festivalových zdrojů. Poznatky z této literatury přesvědčivě využila 

k provedení vlastní komparace. Logičnost výkladu je v pořádku, podloženost závěrů rovněž.  

   

 

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 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 B 

 

 

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

Struktura práce je logická, předchází od obecnému ke konkrétnímu. Všechny kroky jsou jasně odůvodněny. 

Práce je napsána čtivě, netrpí marketingovým žargonem, využívá relevantní terminologii. Fotografie, grafy a 

další vizualizace jsou velmi vhodně zvoleny. S citačním aparátem kolegyně pracuje adekvátně.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Je to práce, které nemám příliš co vytknout. Autorka věděla, co chce udělat a udělala to. Za šťastný považuji 

nápad zvolení tří let, kdy je skutečně co porovnávat - první obodbí, kdy do marketingové strategie ještě nebyly 

nijak zapojeny sociální sítě (2006), druhé, kdy byly poprvé využity - byť v malé míře (2010) a třetí, kdy se staly 

přirozenou součásti festivalové komunikace (2016). Je tu tedy krásně vidět, co se stane za pouhých deset let, jak 

technologie promění částečně i tvář festivalu. Oceňuji také, že Markéta v každém z let rozebrala plakát a znělku a 

že na konci všechna svá konstatování porovnala. Tím doložila specifičnost i vývoj vizuálního stylu 

Karlovarského festivalu.  

Jako oponent nemám výhrad. Je to svým způsobem příkladná bakalářská práce, která sice neodhaluje žádné 

novinky, nepřináší oboru třeskuté informace ani poznání, ale zamýšlí se nad fenoménem, který jasně strukturuje a 

ze získaných dat dedukuje výsledek.  

 

 

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

5.1 Jaké sociální sítě jsou nyní součástí komunikační strategie festivalu? A proč jsou zvoleny právě ty a ne 

jiné? 

5.2       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 31. 5. 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! 

 


