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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)
Text diplomové práce se odlišuje od tezí, nicméně je to vysvětleno a vzhledem k druhé verzi práce je to i
pochopitelné a vítané.
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
3
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)
Předkládaná diplomová práce představuje velmi zajímavý a do velké míry podrobný a přínosný pohled na velmi
specifickou oblast umění - street art. Zkoumání a analyzování této kulutrní oblasti prizmatem marketingu
respektive marketingové komunikace je přínosné a vhodné. Text je velmi obsáhlý a problematika je zpracována
pečlivě. Na místě je nutné zmínit, že jde o druhou verzi práce a tento text je výrazně lepší. Nicméně z hlediska
podoby akademického textu zůstává problematické, že autor neformuloval jasnou výzkumnou otázku či
výzkumný cíl, bez toho totiž není možné zvolit vhodnou metodu a postupně, logicky naplnit cíle práce. Text je
tak shlukem více či méně provázaných kapitol, které velmi jasně poukazují na velkou znalost autora. Práce
zůstává čistou deskripcí bez dalšího analytického přesahu, což je škoda, protože jisté provázání s marketingem
by mohlo přinést zajímavá zjištění. Za částečně problematické považují některé jazykové pasáže, přejímaní
anglismů, ale i zde je vidět výrazné zlepšení oproti předchozím verzím práce. Forma citování není zcela typická,
autor kombinuje dvě formy i zde by byla na místě jistá střídmost.
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
2

3.4
3.5

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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předkládaná bakalářská práce splňuje kladené nároky na tento typ textu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autor představuje velmi zajímavé téma, které podrobně přibližuje. Jeho přístup je v mnoha ohledech novátorský,
problematické zůstává, že práce nemá analytický přesah a chybí jasně formulované cíle.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jaký je výzkumný cíl práce?
5.2
Jaké metody jste použil?
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!

