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

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce až na detaily odpovídá schváleným tezím.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
B
B
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka ve své bakalářské práci analyzuje komunikaci několika pražských divadel, vzájemně ji porovnává a
snaží se najít vhodné prvky komunikace pro analyzovaný segment divadel. Teoretický rámec by mohl být
podložen rozsáhlejším seznamem odborné literatury, se zvolenými zdroji však autorka dokázala kriticky
pracovat. Analýza jednotlivých divadel je provedena pečlivě, komparace však není realizována nijak
systematicky, ale průběžně, v rámci celé analytické části a případně pak také v závěru. V práci chybí
metodologická kapitola a také závěrečná diskuse. Absence diskuse pak vede k tomu, že autorka v závěru
přichází s novými informacemi a dokonce grafy, což není příliš obvyklé.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

Hodnocení písmenem
B
A
A

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Velmi čtivý text zbytečně ruší občasné chyby. Odborný styl není striktně dodržován, ale vzhledem k tématu je to
ještě akceptovatelné. Autorka účelně využívá poznámkový aparát. Grafů mohlo být v textu méně a přílohy patří
až za seznam literatury.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Pečlivě zpracovaný a velmi čtivý text Terezy Rundové přináší celou řadu zajímavých zjištění v rámci zkoumané
problematiky a celá práce je na velmi dobré úrovni. Vzhledem k zejména formálním nepřesnostem hodnotím
práci stupněm B.

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!

