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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) 
Práce se od schválených tezí odchyluje jen minimálně, autorka změny zdůvodňuje a týkají se jen umění, které se 
do veřejného prostoru dostává v rámci komerčních a oficiálních akcí (které bohužel blíže nedefinuje).   
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Vizuální umění ve veřejném prostoru představuje autorka prostřednictvím výběru a charakteristiky konkrétních 
děl. Poměrně překvapivě nezařazuje sochařské práce - až na výjimky, kterými jsou např. práce Černého, nebo 
Mikuláštíkova socha Horníka z padesátých let. Výběr literatury by mohl být obsahovat více zahraničních 
publikací i monografií k dějinám výtvarného umění. V několika případech dochází ke zkratce. Např. pro období 
protektorátu volí jako zástupce umění ve veřejném prostoru propagandistický plakát, s. 14-15, v žádném jiném 
období se ale tomuto formátu nevěnuje; v práci jsou představeny skupiny Osma, Tvrdošíjní, (i autorka píše, že 
"vše se odehrávalo uvnitř, v prostorách pro vystavování určených", s. 12). Celkově je tato část práce nepříliš 
systematická. Míra rozpracovanosti a přehlednosti koresponduje s tím, z jakého zdroje diplomantka vychází. 
Uvádí některé velmi důležité práce, jako např. Pešánkovy světelně-kinetické plastiky ze třicátých let, představuje 
"darking", dobře rozlišuje mezi street art a grafitti, zajímavě koncipuje kapitolu k umění pracujícímu se světlem 
(vychází z Matouška, Vinglerové a Vladimíra 518, a řadí sem tedy i díla, ve kterých je světlo efektem optického 
kontrastu nebo anebo ty, které pracují s ohněm) atd. I přes uvedené výtky, teoretická část umožňuje relativně 
dobrou orientaci v tématu.    
 
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.) 

1 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Analytická část práce představuje reflexi čtyř kulturně-publicistických týdeníků (Týden, Respekt, Instinkt a 
Reflex). Pestřejší výběr periodik nebo zařazení denního nebo specializovanějšího tisku by přinesl komplexnější 
pohled na téma (výběr ale odpovídá schváleným tezím). Analýza téma zásadně neposouvá, pracuje ale 
s obsáhlým vzorkem a zkoumá např. aspekt provázanosti mediální reflexe a turismu.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce by mohla být zpracovaná pečlivěji a systematičtěji, výzkum by mohl mít méně ilustrativní charakter. 
Protože ale práce vznikala naprosto samostatně, i vzhledem k zajímavosti tématu a odhodlání uchopit velmi 
komplexní téma v rámci bakalářské práce, ji celkově hodnotím jako velmi dobrou 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Podle čeho byl prováděn výběr konkrétních směrů a děl, která budou zařazena a budou spoludefinovat, co 

je a není "uměním ve veřejném prostoru"? 
5.2 Jaké umění je komerční a jaké nekomerční? Lze určit hranici, kdy je některá akce ve veřejném prostoru, 

v jejímž rámci jsou díla prezentována, komerční, a kdy nekomerční? - Např. festival Signal. 
 
 
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! 
 


