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Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Úborně

Datum: 02.06.2015
Podpis vedoucího diplomové práce

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zoracování tématu studentem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace oři zoracovánítématu x
Hloubka orovedené analýzv x
II. Hodnocení strulGury a obsahu oráce:
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Studentka Hana Hoffmanová dle mého názoru kvalitně a přehledně zpracovala zadané téma své diplomové

práce ,,Realizačnípostup tvorby marketingových materiálů pomocí freewarových a softwarových prostředků'i Diplomová

práce obsahuje marketingovou teorii, která se vztahuje k propagačním materiálům. Studentka také dostatečně

zpracovala obecné zásady pro předtiskovou přípravu grafických dat. Ve své diplomové práci autorka poskytuje přehled

moŽných freewarových variant pro zpracování jak bitmapové tak vektorové grafiky, které jsou momentálně na trhu

k dispozici' Věnuje se také problematice desktopových a nových, on-line variant softwarových prostředků'

Přínosem práce je dle mne obsáhlý přehled softwarových nástrojů, které ve většině případů studentka osobně

prakticky prozkoumala a v práci se tak podělila o zjištěné výhody i limity jednotlivých představitelů freewaru pro

zpracování grafických dat. K mým výtkám lze pouze přiřadit lepší využití kvalitních literárních zdrojŮ a to jak tuzemských,

tak izahraničních.

Diplomová práce na téma ,,Realizační postup tvorby marketingových materiálů pomocí freewarových a

softwarových prostředků" splňuje všechny potřebné formální požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě.
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