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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: Masarčíková Jana  
Název práce: Komunikace města Mladá Boleslav v letech 2009–2010 
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, odchýlení od tezí je zdůvodnitelné a nevýznamné. 
 
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) 
 Literatura použitá v práci je dostatečně zastoupena, diplomantka prokazuje, že s ní dokáže kvalitně pracovat, 
dobře a s přehledem. Je pak pochopitelné, že jí dokáže vhodně aplikovat na zvolené téma. Výklad je utříděný, 
logicky pojatý, závěry jsou přesvědčivé.  
 
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.) 
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3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 
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3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura bakalářské práce je dobře rozvržena, poznámkový aparát solidně zastoupený a dobře volený, po stránce 
jazykové i stylistické pak práce má některé drobné (psaní čílic), a podle mne zbytečné prohřešky proti duchu 
jazyka a pravidel, nikoliv však zásadního charakteru. Přílohy jsou dobře voleny.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce je nepochybně dobře volena a stejně tak dobře zpracována, nicméně zjištění ke kterým 
dioplomantka dospěla, musela být pro ni zklamáním. Komunikace města Mladá Boleslav, komunikační kanály a 
vůbec otázka prezentace, tj. rozhodnutí na co se de facto zaměřit, to je skutečně problém, jenž však musí řešit 
město samo, nikoliv diplomant. Proto oceňuji v tomto případě jak analýzu, tak kritiku uplatněnou 
z marketingového hlediska, uvedených postupů i  analýzy, jež je zde na místě. Možná, že mohla být i hlubšího a 
nekompromisnějšího charakteru, jenž přesahuje čistě marketingové vymezení, nicméně to by asi přesahovalo 
rámec bakalářského zadání práce. Podle mého názoru by také mohla doporučení ve smyslu zda a do jaké míry 
zkoumat zdůvodnění historické prezentace města nebo spojení s automobilkou být pojata šířeji a 
nekompromisněji, cítím zde ještě další otevřený prostor. Opět to však je možná nad rámce práce. Závěrem 
konstatuji, že bakalářská práce je solidně pojata i zpracována.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jaké historické památky v Mladé Boleslavi lze vůbec prezentovat srovnatelným způsobem s jinými 

městy?  
5.2 Ventil? Jaká je to levicová strana?  
 
 
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! 
 


