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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

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 je doplněná o mediální analýzu ad., což je ku prospěchu práce.
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
1
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)

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
1
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)

Práce má vhodnou obrazovou přílohu, je na dobré stylistické a jazykové úrovni.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autor předkládá práci na zajímavé téma, které v české společnosti v posledních pěti letech získává na popularitě i
mediální pozornosti. Autor se nejprve věnuje teoreticky přímo problematice daného odvětví, módního průmyslu
a jeho komunikace, která prochází v poslední dekádě obrovskými změnami, a to zejména vlivem digitální
komunikace, jež proměňuje i samotný byznys a výrobní proces.
Následně autor analyzuje fashion weeky, které jsou klíčovými událostmi v oblasti. Zkoumá také komunikaci
MBFW a předkládá oproti tezím navíc zařazenou mediální analýzu, která je nakonec stěžejní částí práce a přináší
zajímavá zjištění.
Přestože autor v závěru vystihuje podporu mladých návrhářů a lokální tvorby, je otázkou, zda to je cíl
deklarativní, či skutečný. Další otázkou k diskusi je, zda skutečně může MBFW přežít do budoucna jinak, než
jen jako událost lokálního významu.
Práce je v rámci standardů bakalářských prací dobře teoreticky ukotvená, využívá domácí i zahraniční zdroje,
vlastní analýzu, kombinuje více metod a zdrojů dat, a je stylisticky na úrovni. Hodnotím ji proto jako výbornou.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Proč podle vás Zombie Boy získal více pozornosti, než Jimmy Choo? Jsou fashion weeky spíše zábava,
nebo módní byznys?
5.2
Může MBFW přežít do budoucna jinak, než jen jako událost lokálního významu? Co by pro to musel
udělat?

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!

