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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená práce se zabývá marketingovým komunikačním plánem divadla Pluto. Autorka velmi vhodně, 

komplexně a dobře zpracovala téma s velkým nasazením a komplexním pohledem na věc. Práci není 

téměř co vytknout. Možná by bylo zajímavé doplnit práci o zkušenosti ze zahraničí, ale to už by 

překračovalo formát DP. Autorka dokáže velmi dobře pracovat s odborným textem, prokázala analytické 

a výzkumné schopnosti, má cit pro vkus a kreativní myšlení. Velmi dobře a logicky sestavila 

komunikační plán dle jednotlivých cílových skupin a současné situace. Po celou dobu zpracování tématu 

aktivně konzultovala, ale i samostatně pracovala. Práce má jasný praktický dopad a zasloužila by si 

kompletní zavedení do praxe. Po všech stránkách hodnotím autorčinu práci a nasazení za výborné.  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Jaká je současná situace divadla? Přežije letošní krizi?  

Jaký názor na Vaše návrhy má vedení divadla?  

 

 

 

 

V Plzni, dne              Podpis hodnotitele  


