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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) 

Práce převážně odpovídá schváleným tezím. Odchyluje se je v drobných částech, jako je změna výběru 

respondentů z objektivních důvodů, které jsou v práci vysvětleny. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce v počátku pojednává o nových médií, poté postupně představuje metodu emailingu. Plynule tak propojuje 

nová média s marketingem.  

V empirické části se studentka snažila odhalit případný vliv vlastností emaliových kampaní a identifikovat 

opakující se vzorce chování. Testovací vzorek byl přibližne 110 tis. respondentů, což má pozitivní vliv na 

objektivnost výsledků.  

Výzkumná část je zpracována podrobně. Závěry, které diplomantka získala, poskytly odpovědi na výzkumné 

otázky a jsou logickým vyústěním práce. 

Kladně by mělo být hodnoceno také množství zdrojů, se kterými autorka pracovala při tvorbě závěrečné práce. 

V práci bylo dosaženo stanovených cílů.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Po formální stránce je práce v pořádku. Text je doprovázen grafy a tabulkami, které jsou označené a řádně 

ozdrojované. Práce je taktéž doplněna relativně obsáhlou přílohovou částí, která je relevantní vzhledem 

k vybranému tématu.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka se zabývá zajímavým a aktuálním tématem, a to emailingem. Na její práci je nutné vypíchnout 

skutečnost, že se snaží propojit nová média s marketingem a to na tématu, které je v dnešní době diskutované a 

kvalitní výsledky přináší jen v případě velmi propracovaných kampaní. Práce je vyjímečná tím, že se do hloubky 

věnuje problematice emailingu, přes jeho vysvětlení, principy, dělení až po stanovování samotných metrik a 

testování v realitě.  

Praktická část je provázána s teorií.  

Pro získání výsledky, které se nadále podrobyly analýze, byla použita metoda tzv. A/B testování emailových 

kampaní. Analýza se týká obsahových a designových znaků, je podrobná, obsahuje tabulky, které čtenáři 

usnadňují orientaci ve výsledcích. Po analytické části následuje vyhodnocení hypotéz, které je vhodně 

doprovázeno grafickým vyjádřením. 

Ačkoliv by se v práci našly některé drobnosti, které by bylo vhodné více rozvést nebo lépe vydefinovat či 

vysvětlit, je práce velmi zdařilá.   

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Mylíte si, že zjištěné výsledky jsou aplikovatelné i na jiná odvětví než pouze kosmetický průmys?  

5.2 Hodnotí společnost Avon výnosnot emailových kampaní také pomocí zmiňovaného ukazatele Revenue 

per email sent nebo používá jiné metriky? 

5.3 Myslíte si, že se dá nějakým způsobem podpořit e-mailing jako jeden z marketingových způsobů 

komunikace se zákazníky, a to zejména u případů tzv. "obchodních sdělení"? 

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 7.6.2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


