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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 je až na drobné odchylky ve struktuře práce shodná s tezí. Změna struktury je vhodná a byla konzultována.  

 

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 B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

Teoretická část práce obsahuje témata, která souvisejí s problematikou práce. Teorie se opírá o zahraniční i 

českou odbornou literaturu. Problematiku greenwashingu autorka zasazuje do kontextu s konzumní společností a 

dále diskutuje problematiku CSR, ze kterou se firmy při greenwashingu běžně "schovávají" a Greenwashing 

vyrostl na základech CSR. Lze konstatovat, že teoretická část práce je velmi dobře zpracovaná. Dále je vidět 

propojení teoretické části s praxí. 

 

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 D 

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.) 

D 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná B 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce E 

 

 

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

Práce má vhodnou strukturu ui jazykovou úroveň. Doporučila bych nepoužívat modře podtržený text pro citace 

on-line zdrojů. Obrázky provázející bakalářskou práci jsou relevantní vzhledem k tématu. Přílohy obsahují 

přepisy rozhovorů. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bkalářská práce se zabývá velmi aktuálním a zajímavým tématem greenwashingu. Autorka toto téma usadila do 

širších souvislostí s konzumní společností, CSR a podrobně zkoumá koncept greenwashingu podle jednotlivých 

autorů.  

Práce má hodnotit kampaně společností HM a Mango z pohledu greenwashingu. Celá tato praktická část je 

doplněna rozhovory lidí pohybujících se nějakým způsobem v módním průmyslu, aby bylo patrné, jak se k tomu 

tato část společnosti staví. V případě manga postrádám celkový závěr, jaký je u H&M. 

Výsledky rozhovorů a shrnutí k nim mohlo být detailnější. Nicméně vyvozené závěry jsou logické a vyplývající 

z provedeného výzkumu i z teoretických znalostí.   

 

 

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

5.1 Jak byste shrnula komunikace značky Mango. Lze považovat její aktivity za jasný případ Greenwashingu 

nebo ne? Proč? 

5.2       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 3.6.2019                                                                                          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! 

 


