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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: Kostruh Matěj Sebastián 

Název práce: OBEY - umění nebo propaganda? 
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Klimeš David
Pracoviště: MKPR

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)
Předkládaná práce se věnuje zajímavému tématu vztahu komerční komunikace, persvaze a umění. Bohužel autor 
práci nezvládl v alespoň minimálně požadované kvalitě. Jako vedoucí práce jsem neviděl před odevzdáním 
jedinou ucelenou verzi textu.
Práce se má primárně zabývat vizuální tvorbou výtvarníka Sheparda Faireyho. Místo logické teoretické části o 
persvazivní komunikaci a vývoji streetartu autor zcela zbytečně (a často špatně) popisuje dějiny komunikačních 
modelů, které pak ani nevyužívá.
Práce je na tristní úrovni. Z eseje Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti je esej Umělecké 
dílo ve věku mechanické reprodukce. Technika práce vůbec neexistuje, čtenář se musí spokojit pouze s dílčími 
úvahami o „prvcích určité mysteriozity a iracionálního tajemna“ a podobně.
Struktura práce je nepřijatelná – až do konce práce vyskakují na čtenáře nové a nové koncepty, které autor vrší 
na jednu hromadu bez ladu a skladu. 
V elektronické verzi práce není připojena teze, takže nelze vztah tezí a práce porovnávat.

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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor se rozpřáhl do mnoha oborů, ani v jednom však nezvládl načíst dostatek literatury. Jeho dělení kapitol na 
„Reklama = zlo a Marketing = dobro“ je odstrašující. 
Literatura je často špatně pochopená, technika absentuje. Logičnost závěrů nelze dost dobře hodnotit, protože se 
omezují na výkřiky typu „Ať žije umění!“

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 4 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 
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.)

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je zcela nevhodná, nové teoretické poznatky se neustále prolínají s dojmy autora, praktická část 
zcela absentuje. 
Jazyk autora je hodně specifický, jednoduché věci má autor schopnost říci mimořádně složitě: „Z 
nespecifikovaného důvodu, který má tendence přesahovat naše pozitivistické pojímání světa, se jeví, že je pro 
živé bytosti (včetně člověka) potřeba komunikovat potřebou téměř esenciální.“ U „aury mysteriozity“ či 
„nonsensuálních výstupů“  není už vůbec jasné, o co jde. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Zajímavé téma práce  je  bohužel  po všech stránkách prakticky nezvládnuté.  Nejasný koncept  práce,  nejasně
vymezený teoretický základ, absence praktického výzkumu a celková nelogičnost textu se pojí v jednom celku.

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

Zajímavé téma práce je bohužel po všech stránkách prakticky nezvládnuté. Nejasný koncept práce, nejasně
vymezený teoretický základ,  absence praktického výzkumu a celková nelogičnost textu se pojí  v jednom
celku.

Datum: 27. 5. 2016                                                               Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!
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