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  Diplomantka předkládá zajímavou práci, a to tím, že jde asi o první pokus  

vstupu našeho oboru plně do procesů PR v divadelní sféře. Samozřejmě by bylo 

možné tuto práci uplatnit také na půdě VŠE (marketing), ale také v oboru divadelní 

vědy (viz uplatnění bakalářky tohoto oboru v provozu divadelního informačního 

portálu, na který se v práci upozorňuje). Nicméně vše propojuje idea sledování 

procesů PR a dalších komunikačních procesů okolo divadla jako procesů 

informačních. Původně jsem předpokládal, že se diplomantka vynasnaží pojmout věc i 

jako informační systém, aby se našemu oboru ještě více přiblížila, ale to, jako ještě 

některé mé náměty, diplomantka nepřijala. Pracovala zcela samostatně, a tak jsem do 

její práce prakticky nezasahoval. Když, tak vesměs korespondenčně po formální 

stránce díla. Z toho, co jsem připomínkoval, zaregistroval jsem, pokud jde o formální 

prvky, přijetí mých poznámek až na malé výjimky. Oproti mé věcné a také formulační 

poznámce hned na začátku Předmluvy sice nic nenamítla, nicméně ji nepřijala (šlo o 

to, že „výzkumný design“ nepokládám za vhodné označovat za „případovou studii“), 

ale jde o detail, který lze pominout. 

 Přes tento poněkud „volný“ způsob vedení diplomové práce, s nímž jsem se 

nakonec smířil, musím objektivně uznat celkovou vysokou kvalitu výsledné práce, a 

to v té míře, že k ní už neuvádím žádné další připomínky. Za záslužné na předložené 

práci je třeba uznat především to, že se věnuje z hlediska našeho oboru novému 

tématu, které se snaží zasadit do rámce informačních studií. Z hlediska divadelnictví, 

kde diplomantka působí, nebo z hlediska internetového marketingu si kvalifikované 

hodnocení uvádět netroufám.  

 Velmi jsem na druhé stránce ocenil formální úpravu včetně zcela korektního 

způsobu citací, popisu vyobrazení a v neposlední řadě dobrou stylistiku. 

Vzhledem k tomuto celkovému hodnocení navrhuji klasifikovat diplomovou 

práci Bc. Kateřiny Procházkové stupněm výborně. 
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