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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) 

Cíl práce i technika práce odpovídají schváleným tezím. Struktura práce se od schválených tezí drobně 

odchyluje, ale tato změna je v textu práce řádně zdůvodněna a z hlediska očekávaných výstupů práce jde o 

změnu přiměřenou. 

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Předkládaná diplomová práce zasahuje výrazně do oblasti marketingu a mediálních studií se paradoxně dotýká 

spíše okrajově, o čemž svědči i absence popisu zasazení práce do oboru mediálích studií.  

Stejně tak jedna ze zvolených metod, A/B testování, nepatří mezi nejrozšířenější metody Mediálních studií, byť 

může přinést své výsledky, a to právě z toho důvodu, že se jedná, podobně jako v předložené práci, většinou 

zejména o marketingové výsledky, bez ambice hlubšího vhledu do fungování nových médií, či vůbec médií jako 

takových. 

Práce je psána spíše populárně vědní, než striktně akademickou formou. Vezměme si za příklad jednu 

z prezentoaných výzkumných otázek: "Ktoré vlastnosti e-mailových správ z hľadiska dizajnu pozitívne 

ovplyvňujú výkonnosť e-mail marketingových kampaní?" Tímto pozitivním vlivem se jaksi samozřejmě myslí 

rostoucí dopad na prosazování individuálních zájmů konkrétní společnosti (v tomto případě společnosti Avon). 

Autorka krom ryze akademických zrojů pracuje velmi často se zdroji popluárními, avšak hranice mezi těmito 

zdroji je poměrně nejasná, a tak jsou některé závěry diplomové práce podloženy více zdroji populárními, kde 

však nelze očekávat nestranost a nezaujatost.     

   

 



 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Již na úvod mne zarazila skutečnost, že emailové zprávy autorka vnímá jako "nástroj nových médií", a roli tohoto 

nástroje plní nová média ve vztahu k oslovování a ovlivňování spotřebitelského chování, což je podobné, jako 

kdybychom tištěná periodika vnímali jako jeden z nástrojů tradičních médií. Širší kontext je popisován v krátké 

kapitole na začátku práce, následující kapitola je již plně z oboru marketingových studií, a této linky se autorka 

drží a až do úplného konce.  

V podobném duchu hovoří autorka např. o "potenciálu nových médií" (s. 3.), tímto potenciálem se však myslí 

výhradně využití pro komerční či jiné účely. Práci by tak slušel větší odstup a chápání nových médií též z jiného 

než striktně utilitaristického úhlu pohledu. 

Diplomantka o sobě v práci zarytě hovoří jako o autorovi, nikoliv autorce, což působí v kontextu aktuálních 

trendů oboru Mediálních studií, ať už se jedná o vliv kulturálních studií, teorii diskurzu či genderových studií, 

poněkud nepatřičně.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení C.  

 

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

5.1 V jakém ohledu je email nástrojem nových médií?   

5.2 Jaký očekáváte další vývoj emailu v marketingové komunikaci? V horizontu 5, 10 či 20 let.   

5.3       

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:                                                                      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.    

 


