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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)
Bakalářská práce se neodchyluje od stanovených tezí.
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
2
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)
Literatura k tématu zvládla diplomantka dobře, snad jen v historii GHMP mohla využít jiných nabízených se
možností, avšak vzhledem k tomu, že se nejedná o meritorní aspekt práce, jde jen o pouhou připomínku.
Technika zpracování, logika práce, podloženost a ověřitelnost závěrů jsou v pořádku.
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
2
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
2
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)
Struktura práce je vhodně zvolena, výsledný dojem příznivý. Pokud jde o poznámkový aparát, citační normu, pak
nemám zásadních připomínek, jazyková stránka práce je na několika místech narušena buď poněkud nedbalým
čtením, nebo zbytečnými chybami, například psaní procent, stylistická úroveň kvalitní, text čtivý. Přílohy jsou
zajímavé a dobře volené.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Bakalářská práce Elišky Černé je solidním příspěvkem v řadě zkoumání, popisu a analýzy komunikačních aktivit
kulturních zařízení, je dobře uchopená a dokumentována, s verifikovatelnými výstupy, dílčím výzkumem a
s uplatněním marketingových hledisek, která potvrzují autorčiny závěry. Ostatně tyto závěry jsou využitelné pro
další zkoumání v této oblasti i pro samotnou instituci. Navrhuji známku výborně.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak vidíte budoucnost GHMP?
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!

