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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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 Literatura je dobře zpracovaná, z hlediska marketingového přístupu a potřeb, v případě přesahu, s nímž autorka 
na některých místech pracuje, pak by ji bylo možné doplnit. Rovněž tak zpracování materiálu k práci je 
vyhovující. 
 
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 3 
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 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

4 

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 solidně zastoupený a dobře volený, po stránce 
jazykové i stylistické pak práce obsahuje poměrně značné množství zbytečných chyb, především ve velkých 
písmenech, ale i dalších nedostattků, ktere měly být odstraněny při jen trochu pečlivějším pročtení textu. Přílohy 
jsou dobře voleny, velmi vhodně doprovázejí text. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Téma bakalářské práce bylo diplomantkou zvoleno nepochybně v dobrém úmyslu, při samotné práci však sama 
musela dojít k názoru, že vše je tak trochu jinak. To ovšem neznamenalo rezignaci na deskriptivní postup i 
příslušnou analýzu, nicméně do konečného výsledku se to muselo promítnout, stejně tak i do doporučených změn 
v komunikačních aktivitách a tak podobně. Otázka volby tématu tak je sama v tomto případě otázkou. Nicméně 
bakalářská práce je jinak dobře zpracována, a to včetně dotazníkového šetření, výběru a prezentace příloh, včetně 
sumarizace akcí. Z marketingového hlediska, uvedených postupů, analýz či srovnání neshledávám tedy zásadní  
nedostatky, byť v některých případech by ještě z hlediska zasazení zkoumaného tématu bylo možné něco  
doplnit. Historické úvahy jsou na některých místech v rovině zjednodušené prezentace. Nicméně považuji 
bakalářskou práci za kvalitní produkt v této oblasti zkoumání.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Srovnání s německým Goethe institutem je na několika místech uvedeno jen v konkrétních srovnáních či 

společných aktitách. Jaké jsou však zásadní rozdíly mezi oběma institucemi?  
5.2   
 
 
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! 
 


