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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) 

  

 

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 A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Literatura k tématu je obsáhlá, komplexní. Zahrnuje i důležité články, zdroje a studie.  

 

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 A 

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 A 

 

 



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

Práce je na vysoké stylistické úrovni.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Šimona Andreska na první pohled vypadá jako směšování jablek s hruškami – jak by autor 

mohl porovnávat situaci vizuálního smogu v tak odlišných městech a kulturách, jako je Praha a Dillí? Již v úvodu 

práce ale autor prokazuje, že se nad tématem zamýšlí hluboce, bere jej ze širší perspektivy a pokládá důležité 

otázky, co to vlastně je vizuální smog, čím je definován, a proč jej vnímáme většinou v negativním slova smyslu. 

Problematika vizuálního smogu je v oboru marketingové komunikace velmi důležitá, protože velkou část jeho 

projevů mají na svědomí firmy a poskytovatelé služeb, kteří nabízejí své produkty a servis kolemjdoucím. I proto 

je často tento obor kritizován za to, že takto společnost (jak ve smyslu pozornosti lidí, tak estetiky a urbanistiky) 

v negativním slova smyslu ovlivňuje. Autor si tedy klade za cíl definovat, jaké negativní jevy jsou důsledkem 

vizuálního smogu, a kdo jsou jeho „oběti“. Zabývá se i komplikovaným vztahem veřejné – soukromé.  

Diplomant využívá celou řadu zdrojů a literatury, zahrnuje do problematiky i důležitý legislativní rámec a téma 

skutečně poctivě prozkoumává z mnoha úhlů pohledu. V analytické části vychází z vlastního terénního výzkumu, 

který dokumentuje řadou fotografií v příloze práce. Mimo jiné zachycuje např. i poutače na automobilech pod 

Prašnou bránou, které MČ Praha 1 aktuálně zakázala.  

Na základě analýzy dochází k pregnantně formulovaným závěrům, které lze jen doporučit dalším lidem, jenž se 

touto problematikou zabývají. Autor dokládá, že obsah pojmu je závislý na mnoha proměnných, a to nejen na 

kulturních a estetických hodnotách, ale především na posouzení jednotlivosti v rámci celku, a z toho vyplývající 

obtížný postih jednotnou legislativou. Legislativa přesto na základě autorovy komparace funguje jako omezující 

prvek.  

Celkově lze konstatovat, že celkově práce vysoce převyšuje standardy, kladené na bakalářské práce, přináší nové 

poznatky a je na vynikající formální a obsahové úrovni. Jako jedinou výtku lze zmínit výrazně překročený limit – 

práce rozsahem (i kvalitou) odpovídá spíše magisterské diplomové práci.   

 

 

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

5.1 Jak vnímáte vámi zmiňované vandalství v centru Prahy (grafitti) - které opatření by mu podle vás nejlépe 

zamezilo? 

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: 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! 

 


