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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) 
 
Oproti tezím nedošlo k žádným výrazným změnám.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Autorka se ve své práci zabývala teorií archetypů v marketingu a jeden z archetypů, archetyp Pečovatele, se 
rozhodla analyzovat v komunikaci značky dm. Literatury k teorii archetypů v marketingu není mnoho, většina 
prací, které se této oblasti věnují, vychází, stejně jako autorka, z knihy Mark a Pearson. Z většího množství 
zdrojů však autorka mohla čerpat například v částech, kde se věnuje tvorbě značky, její personalizaci nebo 
archetypům obecně. Přesto je však teoretická část práce tou lepší částí. Autorka si v analytické části vybrala pět 
prvků komunikace dm, ve kterých se rozhodla hledat archetyp Pečovatele, který je pro značku vhodný. Potud je 
vše v zásadě v pořádku. Stanovení kritérií "pečovatelské komunikace" již však bylo problematičtější. Posuzování 
toho, zda jsou daná kritéria v komunikaci přítomna, bylo velice subjektivní, což je sice v kvalitativním výzkumu 
běžné, nicméně provedená analýza nepůsobí nijak systematicky. Například u magazínu bylo možné mnohem 
detailněji sledovat, jakým tématům se věnuje (jak často, možná i kvantitativně?). Z prezentace výsledků není 
zcela jasné, jak konkrétně analýza probíhala (metodologická kapitola je navíc velmi stručná a není nijak 
teoreticky zarámována). Analyzovány byly také spoty, kde je komunikováno boření stereotypů - neodkazuje tím 
značka spíše k jiným archetypům? Není zde napojení na Pečovatele přece jen trochu násilné? Všechny prvky 
komunikace (snad kromě loga) bylo možné analyzovat mnohem důkladněji.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce B 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Práce místy obsahuje chyby, častěji se ale objevují neobratné formulace, někdy až formulace nesrozumitelné 
("Společně žijí v uzavřeném kruhu společnosti"). Poznámkový aparát autorka nevyužívá, občas se objevují 
nepřesnosti v citační normě.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Karolína si zvolila téma archetypů v marketingové komunikaci, ale myslím, že analýza, kterou realizovala, 
nebyla provedena úplně zdařile. Z toho plyne, že ani výsledky nejsou nijak objevné a omezují se často na 
konstatování, že archetyp Pečovatele je v komunikaci značky přítomen. Přesto text splňuje požadavky kladené 
na bakalářskou práci a navrhuji jej hodnotit stupněm D.       
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 

     

 
5.2 

     

 
 
 
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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


