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Bc. Šárka Třísková
Výběr tiskového zaílzení pro výrobu velkoformátové exteriérovéreklamy

Bodové ohodnocení práce na základě jednotliých kritérií:
(max.5)
přiměřenost rozsahu
využiti odborné |iteraf;'lry vztahující se k zadanémutématu
adekváúrost p oužiý ch experimentálních po stupů
zpracováni ýsledku
v5rvození závěrí, příp. nawžení dalšíhopostupu
logická stavba práce, provázanost textu s obráz|cy, tabulkami apod.
citace literatury
jazyková úroveň
graťtckáúprava a přehlednost
prezentace ďat
kvalita obrázktt
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Dilčíhodnocení: vyborně-m
Slovní hodnocení zaměřenéna sptněníjednotliých cílů'přínos práce a její celkovou úroveň:
obsah diplomové práce v plném rozsahu po|ývá zaďáni. Diplomantka v teoretické čásliukáza|a, že dobře
prostudovala odbornou literaturu a orientuje se v tématu.Myslím' žeteoretická částpráce je napsána tak, žeje
srozumitelná i méně zasvěceným. Samoďejmě problematika tiskáren pro výrobu velkoformátové reklamy je značně
široká a obsáhnout v diplomové práci všechny vjrobce těchto zaŤízeníasi nebylo možnéa ani není smyslem této
práce. V experimentalní části mne zaujal způsob,jalcým diplomantka provedla qýběr těchto zaÍizent - a sice zaslráni
poptavky dodavatelům tiskáren s důrazem na použití tislni v exteriéru. Uvedená kritéria, podle'.kterých byla
jednotlivá zaŤizeni hodnocena' jsou důležitavšechna, určit, která jsou prioritní, j e do značnémíry subjektivní. K
nawženémuřešenína koupi vhodné tiskárny z hlediska techniclcých parametrů' ekonomikyprovozu i ''subjektirmího
pohledu'' fiktivního zákaznka - formou ankeý - v podstatě nemiím připomínek. Snad jen v závěru by mohlo bý více
z náwhu řešení.Jinak
vlastních myšlenek, úvah a kritického zhodnocení, nikoliv jen konstatování získaných :úďajlů
považuii obiem wkonané práce za dostačuiící.

otá.z|q pro obhajobu:
Roland je
1' Jak důležité
bylo pro Vás kriterium ''dostupnost seryisu'' při ýběru tiskárny? Např. u ,,vítězné,,firmy
,,do
jste
je
prac.
pro
majitelkou reklamní agentury,
Vás důležitější
mít
uvedeno
dvou
dnů,,.2. Představte si, že
tiskámu splňujícínevyššítechnická kriteria nebo vlastnit ''dostupnější',zaŤizeni,o němž vite, žeprodukuje tisky,
kteréjsou vice žádány vašimi klienty? 3. Jste stále majitelkou reklamní agentury, máte portfolio sých klientů,
jejíchžpožadavky se v pruběhu podnikání agentury neustále mění a vyvíjejí, nevlastníte velkoformátovou tislcárnu'
všekooperujete, náklady na tisk v kooperaci při produkci l40 ď/rok činízmíněných46 480 Kč. Koupíte tiskírnu
Roland VS-540i za 39I 72o Kč, s předpokládanou návratnostíinvestice za 5,4 |et pŤi avizovanémzdvojnásobení
ročníhoobjemu zakázekna 280 m,? Co náklady na servis, ýměnu tiskoých hlav...? 4. Jakou technologii
donoručíteasenfuře v nříoadě. žeieií klienti kladou důraznředevšímna světlostalost tiskův exteriéru?
Celkové hodnocení:

Závěrečnápráce Bc. Šárt<yTřískové sptňuje zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasiÍikovat stupněm ýborně-m.
V Vimperku dne 24.5.2015

