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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) 

Teze bakalářské práce doznaly změny jednak v řazení kapitol, kde došlo k přesunutí kapitol, avšak z důvodů 

logiky textu a také vzhledem k tomu, že se v průběhu práce diplomantky změnil vedoucí práce. Jinak k žádným 

zásadním změnám nedošlo. 

 

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 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Literatura k práci je vhodně volena, bohatě zastoupena, a to jak domácí provinencí, tak i zahraničními tituly, pak 

i využita jak v teorii, tak i v praxi. K aplikaci nemám připomínek. Technika zpracování použitého materiálu je na 

požadované úrovni. Výklad problematiky, pojmů a problémů je logický, závěry použitelné a také využitelné pro 

další bádání. 

 

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 

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.) 

2 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Autorka v práci využívá velké množství zdrojů nejrůznější provenience, což je v pořádku a také záslužné v tom 

smyslu, že tím dokazuje znalost literatury, a zároveň problémů. Přímé citace vždy uvádí v poznámce pod čarou, 

přitom je však daleko větší množství odkazů na literaturu součástí textu, kde však je jen uveden autor, nikoliv 

však přímý odkaz na stránku, i když pochopitelně se mnohdy jedná jen o parafrázi, upozornění na titul atd. Je to 

škoda, že není využito i této možnosti. Jazykově a stylisticky, stejně tak i stránka grafická, vše je bez 

připomínek.. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Pojem aktivace sponzoringu se snaží dipomantka vysvětlit a formulovat nejen v rovině teoretické, ale i na 

příkladu Bageterie Boulevard a její aktivace sponzoringu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v období let 

2012–2014. Toto dodatečné komunikování vztahu sponzora se sponzorovanou akcí, což je ona aktivace, 

zpracovala velmi dobře, její případová studie je velmi kvalitně zpracovaná, a to včetně všech doporučení. A i 

když se téma vztahuje především sponzoringu kulturních událostí, je využitelné i v obecné rovině. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jaké jsou do budoucnosti možné takovéto aktivace sponzoringu, jaké je jejich uplatnění? 

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 na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


