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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Dohnalová Kamila  
Název práce: Metropolitan Opera: Live in HD v kině Aero. Deskripce a vyhodnocení úspěšností 
marketingových aktivit během prvních dvou sezon 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Halada Jan 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Bakalářská práce odpovídá schváleným tezím. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 Literatura je velmi dobře zvolena a využita při zpracování daného tématu. Diplomantka dokázala využít širokého 
materiálu, dobře s ním pracuje, dokáže jej kivalitně a přesvědčivě zpracovat, takže samotný výklad problematiky 
je nejen logický, ale i přehledný a ve svém konečném výsledku velmi přesvědčivý. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 
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3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura bakalářské práce je dobře rozvržena, poznámkový aparát bohatý, po stránce jazykové i stylistické pak 
práce odpovídá stanoveným nárokům či spíše jde nad běžný standard. Nemám po této stránce žádné připomínky, 
stejně tak ani k přílohám. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Kamily Dohnalové je velmi kvalitní, od počátku do konce přehledná, logicky zpracovaná a tak 
ve svém výsledku působí přesvědčivě, přináší důležité a podstatné informace, diplomantka dokáže téma spoiení 
marketingu a kultury jak v obecné rovině, tak i ve specifickém případu přenosů z Metropolitní opery v kině Aero 
využít velmi dobrým způsobem. Aplikuje marketingové zásady na specifické kulturní prostředí bez jakékoliv 
nucené konstrukce, využívá všechny podstatné nástroje, které jsou jí k dispozici a přitom celý proces vzniku 
přenosů u nás, jeho fungování, problémy i úskalí dokáže představit přirozeným a fundovaným způsobem, aniž by 
zbytečně zdůrazňovala tu či onu stránku celého problému. Význam práce je pochopitelně i ve skutečnosti, že toto 
téma je zde zpracováno v ucelené podobě za pomoci nikoliv jen pouhé deskripce, ale i ve fundované analýze, na 
kterou jde velmi dobře navázat v dalším případném rozvíjení a pokračování v tomto tématu. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Do jaké míry se shoduje či odlišuje program, prezentace, marketingové nástroje v případě přenosů v kině 

Aero a Světozor? 
5.2 Bude boom dalších knin s přenosy z Metropolitní opery pokračovat či se zpomalí nebo dokonce zastaví? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


