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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 schválených tezí liší zejména ve stanoveném cíli, ten byl ale v tezi, podle mého názoru, vymezen 
příliš ambiciózně, takže změna je vhodná. Autor tuto skutečnost v textu zmiňuje.  
 
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 C 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Odborných zdrojů není v seznamu literatury mnoho, z teorie týkající se marketingu se autor zaměřil na hudební 
marketing a teorii značky. Marketingová teorie je poměrně stručná a navíc v analytické části autor s teorií 
značky nijak výrazněji nepracuje. Celkově je teoretická část (ve které převažuje "rapová" teorie) trochu 
nelogicky strukturována. Autor střídá českou a americkou scénu nebo ne zcela logicky zařazuje kapitolu o 
rapovém slangu apod. Poměrně dobře je zpracována kapitola týkající se komunikace některých českých a 
slovenských interpretů, následující kapitola (Aktuální trendy...) však nemá příliš velkou vypovídající hodnotu, 
protože jde spíše o souhrn několika empiricky nepodložených postřehů. Podobně hodnotím i další části analýzy, 
kterým chybí systematičnost a zejména nějaká metoda (práce ani neobsahuje metodologickou kapitolu). 
Jednotlivé části analýzy netvoří komplexní celek, dílčí zjištění nejsou nijak propojena, chybí přesvědčivější 
závěry a doporučení jsou velmi stručná.  
 
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 C 
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) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Ke struktuře jsem se již vyjádřila výše, nepovažuji ji za úplně ideální, zejména v teoretické části práce. V textu 
se, zejména s blížícím se závěrem, častěji objevují chyby (mj. například formát psaní procent nebo dat). Seznam 
literatury není ve správném formátu (autor, rok...). Obrázky v textu vhodně ilustrují popisované jevy. I 
akademické zdroje mohou být elektronické. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Autor si zvolil jemu blízké téma, ve kterém chtěl propojit své zájmy, tedy hudbu a marketing. Na textu je znát, 
že problematice rozumí (neznalý čtenář se v rapovém slangu může místy ztratit) a text je v pasážích týkajících se 
hudby rozhodně zajímavý a čtivý. Myslím ale, že je přece jen mnohem větší pozornost věnována právě 
hudebním aspektům než těm marketingovým a komunikačním. Analýza obsahuje i lepší místa, ale jako celek je 
nesystematická a metodologicky neukotvená. Jedná se spíše o deskripci než analýzu. Závěry nejsou úplně 
přesvědčivé, text ale splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a navrhuji jej hodnotit stupněm D.    
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 

     

 
5.2 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

     

 
 
 
Datum: 

     

                                                                                          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! 
 


