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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) 
Bakalářská práce se zásadně neodchyluje od tezí.   
 
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Výběr a zpracování literatury je na solidní úrovni, práce se zdroji je rovněž dobře zvládnuta, byť by se asi dalo 
uvést k zkoumanému tématu ještě více literatury, avšak v této podobě je výběr solidní. Logika práce i technika 
jsou na dobré úrovni, závěry působí kompaktním a přesvědčivým dojmem. 
 
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)  
Téma zvolené práce považuji za zajímavé i dobře uchopené, ovšem tak jako u mnoha jiných prací 
s marketingovou problematikou je celkový výsledek poškozen, často i znehodnocen, nedbalým jazykovým 
zpracováním.  Řešení, stejně tak jako i u ostatních prací, je jednoduché: pečlivá závěrečná korektura.A samotná 
příloha měla být daleko více zastoupena ilustrativními doplňky, stejně tak grafika celé práce měla být lépe pojata.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Anny Seimlové je podle mého názoru zajímavým a kvalitním příspěvkem v oblasti zájmu o 
oblast arts marketingu. Aukční síň Vltavín je, i když se může zdát, že se jedná o aukční síň méně významnou a 
třeba i stojící poněkud stranou převažujícího zájmu o aukční síně, dobrou volbou. A´t již se jedná o její zaměření, 
profil, spolupráci s antikvariáty (ovšem zde jsem čekal více informací o právě takovémto typu spolupráce) 
internetový prodej a vůbec způsob marketingové komunikaci v oblasti umění, vše jem popsáno i aqnalyzováno 
zajímavým způsobem podání i s vhodně volenou mírou invence. Práce je dobře rozvržena a uchopena, 
marketingové prostředí, jeho analýza, prostředí, ale třeba zvláštnosti celého procesu nabídky a poptávky, vše je 
kvalitně zpracováno. Navrhuji proto výslednou známku velmi dobře, v případě kvalitní obhajoby se přikláním i 
k známce výborně.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jaké jsou konkrétní vazby mezi v tomto případě mezi aukční síní a antikvariátem? 
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! 
 


