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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
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tezí, odchýlení je
v práci
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v práci zdůvodněné tezím
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Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teze jsou dobře stanoveny a autor je dodržuje. V některých aspektech je změnil, nicméně jasně a logicky
vysvětluje proč.
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
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předkládaná práce se věnuje komunikační strategii města Hradec Králové. Autor projevuje podrobnou znalost
problematiky a zajímavým způsobem prezentuje možnosti, jak se mohou dnes města představovat. Navzdory
snaze působit novátorsky a neotřele se zároveň věnuje existujícím zdrojům a neopomíjí zmínit odkaz architekta
Josefa Gočára.
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
1
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)
Samotný text práce je zpracovaný velmi dobře. V úvodu práce autor vymezuje, co bude zkoumat a jakým
způsobem. Podrobně nás seznamuje s komunikační strategií, neopomíjí marketingové aspekty . Na místě by také
bylo zasadit celkový koncept do širšího rámce, nicméně vzhledem k tomu, že jde o případovou studii, není to
zásadní problém. Oceňuji, že se autor vymezuje k různým marketingovým projektům, a že jeho přístup je
inovativní.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Vhodně zvolené téma, které je dobře zpracováno. Autor se vybrané problematiky zhostil velice
úspěšně. Zajímavé by také bylo, kdyby autor více rozvedl marketingový potenciál města v souvislosti právě
s Josefem Gočárem.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Čím je podle Vás zajímavá komunikační strategie města Hradec Králové?
5.2
Je marketingový potenciál Josefa Gočára podle Vás plně využitý?
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!

