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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

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  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Zdůvodněné odchýlení od tezí je přijatelné, neboť rozšiřuje dimenze zkoumané problematiky. 

 

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 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Poměrně slušný výčet studijní literatury, zvláště cizojazyčné  (Braun, Anholt, Ashworth/Voogd, Dinnie, Gascó-

Hernandez/Torres Coronas, Ward, Kavaratzis, Kotler/Heider/Irving), velmi zřídka uváděný Adorno, stále 

populárnější Lipovetsky. Z hlediska bibliografických kategorií ovšem chybné zařazení internetových pramenů do 

literatury, porušování zvyklosti, že se v anglických názvech, s výjimkou členů a spojek, píší velká písmena. 

 

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 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

V závěru práce chybí seznam vyobrazení. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Velmi inspirativní projekt British Council  "Kreativní města – Proměňte své město na lepší místo pro život“, se 

širokým záběrem sociálním a kulturním, probíhající od roku 2008 v mnoha evropských městech. Diplomantka  

charakterizuje, místy spíše v intencích příručky pro zaměstnance magistrátních úřadů statutárních měst, městský 

marketing, město jako značku (s odlišnostmi metropolí New York a Londýn), projekt Kreativní města, vybírá jak 

zahraniční (Kaunas, Moskva, Stirling Blackburn with Darwen, Helsinky), tak české příklady (Plzeň, Ostrava, 

Hradec Králové). Popisuje metody Future City Games, Urban Ideas Bakery, akci Future City Jobs. Bakalářská 

diplomová práce je sice pedagogický úkol, ovšem se všemi náležitostmi odborného textu, kterému by mělo 

odpovídat výraznější zakotvení v teoretických východiscích.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Dovedla byste stručně vyložit pojem "městský marketing"? 

5.2 Jak je konkrétně uplatňován v České republice? 

 

 

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! 

 


