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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) 
Autorka se od tezí odchyluje minimálně, což je v práci dostatečně a jasně zdůvodněno. 
 
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 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Teoretická část je vyložena logicky a přehledně - autorka představuje vizuální umění ve veřejném prostoru 
(především na území České republiky) skrze konkrétní díla, přičemž podchycuje relativně široké spektrum 
vybraných projevů vizuálního umění. Praktická část však působí chaoticky, a to zejména proto, že hypotézy 
nejsou jasně stanoveny a nadefinovány, výzkumný vzorek je vágně specifikován a dostatečně ujasněna není ani 
samotná metodika.         
 
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 1 
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.) 

1 

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)  
Práce je strukturována vhodně, poznámkový aparát je přiměřený, citační norma je dodržena. Slabou stránkou je 
bohužel jazyková úroveň: autorka chybuje v interpunkci (str. 5, 13, 19, 31, 35, 37, 46), v psaní velkých písmen 
(Spojené státy Americké namísto Spojené státy americké, New Yorské namísto newyorské, fakulta sociálních 
studií namísto Fakulta sociálních studií) i ve shodě přísudku s podmětem (str. 13: skupina nedávala, nikoliv 
nedávali, str. 33: tělesa upoutala, nikoliv upoutaly). V textu se rovněž vyskytuje několik překlepů a stylistické 
neobratnosti: "zcela a naprosto" (jedno ze slov je redundantní), občasná opakující se slova či formulace aj. 
Grafické zpracování je přehledné, na str. 37-41 se však objevuje jiný font (Calibri namísto Times New Roman) a 
str. 43 je obráceně. Seznam použitých zdrojů a literatury by měl být přehlednější.         
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Zvolené téma je velmi široké a postihnout jej komplexně je tudíž komplikované, ne-li nemožné. Autorka k němu 
přistoupila svědomitě a vizuální umění ve veřejném prostoru na území České republiky se snažila vyložit na 
příkladech několika vybraných kategorií a jejich konkrétních projevech. Díky tomu se jí podařilo danou 
problematiku alespoň rámcově popsat; kladně hodnotím i vhodný obrazový doprovod. Teoretická část je tak 
obsahově pestrá a kompaktní. Analytická část je výrazně slabší - hypotézy nejsou jasně definovány, výzkumný 
vzorek není dostatečně specifikován a autorka navíc označuje kvantitativní výzkum jako kvalitativní. Celkově je 
nicméně práce Anny Janouškové podnětná a inspirativní, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
známkou velmi dobře.      
 
 
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! 
 


