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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 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 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Vzhledem k naprosté absenci překladové literatury a minimu původní české, čerpá diplomantka velmi efektivně 
z relevantních zahraničních pramenů.

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 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
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.)

2

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 3



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

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

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.) 
Byť se jedná o teprve druhou bakalářskou práci s tematikou art marketingu (první byla komparativní studie 
madridskeho muzea Prado a pražské Národní galerie), jde o práci velmi kvalitní. Diplomantka si jako téma 
vybrala DOX Centrum současného umění, největší českou soukromou galerii, ale také svým programem 
nejprogresivnější a nejzajímavější instituci svého druhu, a to nejen v kontextu kulturního a výtvarného života 
Prahy. Logicky a přehledně charakterizuje lokaci, okolnosti vzniku, právní formu, způsoby financování, výčet 
činností, cílové skupiny návštěvníků, konkurenci. Podstatná část práce je věnována pochopitelně komunikaci, 
v naprosto detailním přehledu všech složek komunikačního mixu. Přestože je využívána více jako ekonomický 
nístroj, diplomanka na závěr zařadila analýzu SWOT, diagnostikující taktické a strategické faktory úspěchu a 
neúspěchu v daném sektoru činnosti. Dílčím problémem bakalářské práce, zatím u nás dosud formálně 
neupraveným, ale např. na univerzitách ve Velké Británii ovlivňujícím výsledné ohodnocení, je její dvojnásobný 
rozsah.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jako hrozbu uvádíte v analýze SWOT poměrně nízkou návštěvnost českých muzeí a galerií. Co tento 

trend, s nímž ostatní kulturně vyspělé země nemají problém, způsobuje? 
5.2 Současný svět výtvarného umění je značně paradoxní: zatímco si někteří tvůrci "hrají" na neprodejné

(nekonvenční, kritické, nesmiřitelné) a zásadně nevystavují v prodejních galeriích, svá díla na druhou 
stranu klidně prodávají. Je to promyšlená marketingová strategie?

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!




