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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)
Diplomantka dodržuje teze, pouze k materiálu analýzy přidává původně neplánovanou značku D&G vzhledem
k momentální dostupnosti informací; tento výběr je zcela v pořádku a zapadá do typu analyzovaných značek.
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)
Autorka čerpá z odpovídající odborné literatury i z konkrétních tematicky odpovídajících článků, především
zahraničních, které se event marketingu luxusních značek věnují více. Podařilo se jí shromáždit mnoho
zajímavého materiálu (komunikace s brand manažerkami, související výzkumy, mediáĺní výstupy z eventů) a
držet se odborné linie jeho popisu (úvodní teoretická část, koncept demokratizace luxusu – do důsledku vlastně
oxymoron – atd.).
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
1
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
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Jazyk textu je velmi dobrý, bez chyb (až na výjimky – e-mail, showbyznys; interpunkce, podoba některých
výrazů vycházejících z angličtiny souvisejícící s oborem je dosud rozkolísaná: imagový). Poznámkový aparát i
poznámky jsou pečlivé, přínosná je zejména rozsáhlá obrazová příloha získaná z e-mailové komunikace.
Struktura práce je logická, text koherentní.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Předložená práce kultivovaně a zároveň odborně pojednává atraktivní, částečně medializované téma event
marketingu luxusních módních značek, k němuž však chybí více zveřejněných konkrétních podkladů a
souvislostí. Vybranou část z nich se autorce podařilo přes potíže, které předpokládám při jejich shánění,
shromáždit. Popis komunikačních aktivit i konkrétních eventů je kvalitní a svědčí o autorčině zájmu o daný
segment.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Daly by se v souvislosti s původem (myšleno země původu) analyzovaných značek a jimi pořádaných
eventů vysledovat/zobecnit jisté kulturní rozdíly v povaze těchto akcí ?
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!

