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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Student se ve své práci zabývá event marketingem vybraného eventu. Teoretická rešerše je provedena 

odpovídajícím způsobem, autor pracuje s dostatečným množstvím jak domácích, tak i zahraničních 

zdrojů. Z autorova psaní je jasně patrné jeho zaujetí pro dané téma, bohužel z tohoto faktu pramení 

také občasná subjektivnost práce. Z formálního hlediska lze vytknout špatný formát seznamů odrážek, 

některé nepřesně uvedené citace a zbytečné mezery mezi odstavci. Autor se také nevyvaroval překlepů 

a některé obrázky jsou nevhodně umístěné. Praktická část začíná představením vybraného subjektu a 

aplikací teoretických poznatků. Analýza prostředí je shrnuta ve SWOT matici. Kapitola 2.9 by měla 

logicky předcházet kapitole 2.7. V závěru autor navrhuje několik vlastních návrhů pro analyzovaný 

festival, ne všechny však vychází z analýzy prostředí - zde je opět z textu cítit subjektivní pohled. 
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Myslím však, že dané návrhy mohou festivalu velmi dobře pomoct. Celkově hodnotím práci jako 

"velmi dobrou".  

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Prezentoval jste výstupy práce organizátorům eventu? Přemýšlí se o některých zlepšujících návrzích?  

 

 

 

 

V Plzni, dne              Podpis hodnotitele  


