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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Michael Tardík
Název práce: Hudba v reklamě
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Daniel Köppl
Pracoviště:
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)
Práce velmi dobře drží strukturu a veškeré odchylky od schválených tezí vyplynuly celkem logicky v průběhu
psaní práce. Z tohoto pohledu považuji změny (např. nahrazení kapitoly jaké úkoly má hudba v reklamních
spotech plnit za Proč je důležitá hudební složka reklamy) za přínosné. Práci pak velmi prospěla kapitola 2,4
sound branding, zvuková loga a jingly, jako součásti Corporate Identity.
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
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor se potýkal s výrazným nedostatkem odborné literatury, která by se věnovala primárně hudební složce
reklamy. Z dostupné literatury se mu však podařilo vytěžit maximum. Výklad je logicky uspořádán a autor se
snaží své závěry vždy podložit argumentací.
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
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

2
1

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

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Odevzdaná práce plně odpovídá nárokům, které se kladou na závěrečnou bakalářskou práci. Autor prokázal
schopnost vlastní úsudku i analytické práce s odbornou literaturou. V některých pasážích má sice autor tendence
k určitému zobecňování, které jej pak vedou k unáhleným, nebo ne zcela pregnantně vysvětĺeným závěrů (např.
str. 12 - "Televizní reklama bezpochyby patří mezi nejsilnější možnosti" - chybí vysvětelení, že uvedený závěr se
týká primárně kategorie B2C), ale do jisté míry lze tento nedostatek obhájit rozsahem a typem práce. Odevzdaná
bakalářská práce je svojí kvalitou nevyrovnaná, ale spíše ve smyslu, že zatímco úvodní - do jisté míry obecné
kapitoly - si drží uspokojující kvalitu, tak v druhé části bakalářské práce autor již prokazuje dobrou schopnost
práce s odbornými zdroji i schopnost vlastního analytického úsudku.

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

