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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)
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)
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 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)

Kvalitní a obsáhlá obrazová příloha včetně statistky nejnavštěvovanějších českých galerií, seznamu všech výstav
GHMP v letech 2011 a 2012, tabulky trávení volného času v galerii, tzv. „constructive chilling“ a dokumentace
vlastního dotazníkového šetření (viz shrnující komentář). Drobné jazykové a grafické nedostatky, zaviněné spíš
nepozorností.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Až do 5. kapitoly má diplomová práce velmi dobrou standardní úroveň (subjekt, konkurence, cílové skupiny,
aktivity, komunikační mix). Ovšem 6. kapitola, v níž diplomantka charakterizuje a interpretuje vlastní
dotazníkové šetření, ji výrazně povyšuje do nadstandardu. Pro své šetřeni si stanovila několik hypotéz a na
poměrně reprezentativním vzorku 120 respondentů se snažila pomocí devíti uzavřených otázek mj. zjistit, jaký je
postoj mladých lidí k výtvarnému umění obecně, jaký je jejich postoj ke Galerii hl. m. Prahy, které z jejích
výstav navštívili, co vědí o tehdy mediálně sledované kauze přesunu Slovanské epopeje Alfonse Muchy
z Moravského Krumlova do Prahy. Jedné verifikované hypotézy se týká druhá otázka diplomantce.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Mohla byste vysvětlit u nás neznámý pojem "constructive chilling", který používají ve své publikaci R.
Rentschler a A.-M. Hede?
5.2
Z dotazníkového šetření vyplývá alarmující zjištění, že pro většinu mladých lidí není výtvarné umění
důležitou součástí života. Proč?
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!

