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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 zkoumá ve své práci proměnu hudebního průmyslu v digitálním prostředí a hledá vhodné marketingové 
strategie. Struktura i technika práce se proměnila, ale je to ku prospěchu práce.
Celkový cíl, tedy pokusit se najít optimální marketingovou strategii pro digitální hudební průmysl, zůstal 
zachován.

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 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Přestože se autorka snažila k tématu načíst dostatek literatury, téma je tak široké a zabíhá do marketingu, 
hudebního průmyslu, digitalizace,  rozvoje technologií a proměny společnosti, že v prostoru bakalářské práce jen 
těžko mohla všechny aspekty podložit relavantní literaturou.
Nicméně dokázala slušně popsat klíčové změny, a to v logickém sledu – nejprve řadí proměnu hudebního 
průmyslu a společnosti, následně aktuální trendy v marektingu. 

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 
1



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
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3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je logická, byť je jistě možné se bavit o vhodnosti použitých metod. Jak kvantitativní, tak 
kvalitativní část je spíše jen sondou do problému. Nicméně i u omezeného vzorku respondentů je velmi zajímavé 
porozovat vztahy mezi technologickými, posluchačskými a sociálními návyky při konzumaci hudby.
Autorka doplňuje výzkum porovnáním dvou rozdílných labelů, aby identifikovala nové příležitosti v 
marketingové komunikaci v hudebním průmyslu.
Jazykově a stylisticky mohla být práce pečlivější, používá příliš anglicismů, případně obratů typu „hitově 
zaměřená společnost“ apod. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Práci lze jistě kritizovat za nedostatek propracovanosti teoretické části i za validitu výzkumu, nicméně práce od 
počátku jasně směřuje k syntéze změn na současném digitálním hudebním trhu, autorka vhodně kombinuje 
teoretické poznatky s praktickými sondami do hudebního průmyslu a ukazuje současné návyky při konzumaci 
hudebního obsahu.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jaké jsou aktuální posluchačské návyky konzumentů streamované hudby? 
5.2 Jak by mohly velké labely zlepšit svou marketingovou komunikaci?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum:  2. 6. 2017                                                                                              Podpis: 
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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!


