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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ 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: Červínová Adéla

Název práce: Marketingová komunikace Národního muzea v Praze v roce 2010
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: PhDr. Dolanský Pavel
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)

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 3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Celkem odpovídající výběr studijní literatury mohla diplomantka prohloubit ještě dalšími tituly (Smolíková: 
Management umění, Johnová: Arts marketing, Kesner: Muzeum umění v digitální době).

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 3
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.)

3

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 4



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Jazyková a stylistická stránka práce by si zasloužila větší pozornost. Obrazová příloha vhodně doplňuje část 
textovou.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.) 
Diplomantka si ke své práci vybrala Národní muzeum, jednu z nejstarších a nejvýznamnějších českých muzejních 
institucí, jejíž vznik datuje počátek 19. století. Tedy téma důstojné, na druhou stranu ale komplikované a rozsáhlé 
svými interdisciplinárními přesahy do problematiky ochrany a rozvíjení kulturního dědictví, managementu 
umění, art marketingu, výstavnictví a marketingové komunikace. Diplomantka sice k tématu přistupuje 
v logickém sledu (značka, historie, lokace, organizační struktura, financování, konkurence, segmentace 
návštěvníků, expoziční, přednášková a pořadatelská činnost, komunikační mix), přesto se mnoha důležitých 
fenoménů může dotknout jen ve velmi lakonické zmínce. Větší prostor jí nabídla případová studie výstavy Příběh 
planety Země, zajímavé jsou úvahy týkající se rozšíření tzv. integrované komunikce o další složky vnímání, či 
kladné a záporné důsledky stále intenzívnějšího využívání kyberprostoru.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Doporučujete rozšíření tzv. integrované komunikace Národního muzea o další aspekty vnímání, 

konkrétně chuť a vůni. Jak si to představujete konkrétně? 
5.2 Neskončí stále širší nabídka virtuální návštěvy muzeí a galerií naprostou rezignací návštěvníků na 

skutečnou prohlídku?

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!




