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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce byla zpracována v souladu s tezí.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teoretická část práce obsahuje nezbytná témata, která přímo souvisí s problematikou práce.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

Hodnocení písmenem
B
A
A

B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce je po formální stránce v pořádku. Použitá grafika je čistá. Práce obsahuje jak grafickou přílohu,
tak i přepisy rozhovorů. Vše je řádně odcitováno.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autor si zvolil velmi zajímavé téma, které je v současnosti aktuální. Z práce je patrné, že k ní přistupoval
zodpověďně (samotná angažovnost autora v komunitě), a přenesl na papír důležité okamžiky, které se odehrávají
při přeprodeji módního zboží. Velmi oceňuje podrobné představení jednotlivých platforem prodeje.
Jako výzkumná metoda je zde použit individuální rozhovor se zainteresovanými lidmi. Metodologicky je práce
v pořádku a otázky pro rozhovor byly vhodně zvolené, protože přinesly zajímavé informace.
V práci se mohlo objevit o něco více teoretických podkladů.
V textu mne zaujala myšlenka, že přeprodejci pracují na principu sdílené ekonomiky, a zajímalo by mne, zda se
autor s touto myšlenkou ztotožňuje.
Celkově je práce velmi kvaliteně zpracovaná a až na drobné výtky ji považuji za výbornou (hodnotím stupně
A/B).
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Vpráci popiujee efekt scarcity. Lze jej uplatnit i jinde než v rámci spotřebitelského chování? Může
ovlivňovat společenské trendy?
5.2
V kapitole 2.1.1.1 Grailed zmiňujete výzkum agentury Ogilvy, který tvrdí, že muži utrácejí v průměru o
deset dolarů měsíčně více za oblečení než ženy. Na kterém trhu/na kterých trzích je toto tvrzení platné?
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
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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!

