UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Jelínková Adéla
Název práce: Marketingová komunikace Domu umění města Brna v letech 2007-11
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Dolanský Pavel PhDr.
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
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 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
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)
Kvalitní cizojazyčná literatura s daleko méně frekventovanými, přesto relevantními autory (Abbott, Colbert,
Feldstein, Fopp, Heaton, Hill, Samara, Sandell); diplomantka také velmi efektivně pracuje s dalšími prameny
(lokální tisk, tiskové zprávy aj.).
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
3
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výborná a rozsáhlá obrazová dokumentace; některé zásadní gramatické prohřešky, drobnější stylistické.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Je velice dobře, že hned po Národní galerii v Praze a pražském Centru současného umění DOX přichází
v bakalářské diplomové práci na řadu Dům umění města Brna, po Moravské galerii druhý nejvýznamnější
subjekt moravské metropole. Diplomantka velmi systematicky, konzistentně, přehledně a přesvědčivě postupuje
po jasné trajektorii: specifika marketingu uměleckých galerii, Dům umění města Brna a jeho marketingový mix
(bohužel s mou často opakovanou výhradou k jeho šedesát let staré podobě), analýza konkurence, analýza
komunikačních aktivit Domu umění, Dům umění v očích veřejnosti. Obraz Domu umění v očích veřejnosti
nereprezentují pouhá sekundární data, ale vlastní kvantitativní výzkum a dotazníkové šetření. Fundovaně
konstruovaná metodika, sestavený vlastní dotazník, interpretace shromážděných dat. Summa summarum: arts
marketing v teorii a praxi, navíc ve velmi zdařilé podobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Odlišuje se propagace komerčních a nekomerčních subjektů? Pokud ano, v čem?
5.2
Jak byste na Dům umění města Brna aplikovala zásadu "mysli globálně, jednej lokálně"?
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!

