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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)
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
A
A
A
A

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

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je logicky strukturovaná. Obsahuje celou řadu především zahraničních zdrojů a literatury. Jazykově je
v pořádku, text je čtivý.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Bakalářská práce představuje dosud nezpracované a originální téma fenoménu přeprodávání oděvů a obuvi z
limitovaných kolekcí za účelem zisku. Tento fenomén se objevuje v mnoha oblastech, kdy je ať již přirozený,
nebo právě marketingem uměle vytvářený tzv. scarcity efekt, u nás však poměrně zřídka, např. u vstupenek na
koncerty či do Dejvického divadla, nebo u kabelek zn. Hermés. Diplomant se zaměřil na oblast, kde se kolem
určitých produktů, zejména tenisek, vytvořila celá subkultura fanoušků, která je ochotná za nedostupné produkty
zaplatit příplatek přeprodávajícím. Diplomant provedl nejprve důkladnou rešerši této oblasti, kam zahrnul vlivy
kulturní, sportovní, sociální a ekonomické - tenisky slouží také často jako ostentativní odlišující znak, protože je
jejich cena výrazně vyšší oproti jiným modelům. Poté provedl vlastní výzkum se členy této subkultury, konkrétně
s prodejci tohoto zboží. Práce přinesla původní zajímavé poznatky, nařpíklad fakt, že se touto činností u nás
prodejci uživí. Mnozí přitom přiznávají, že se jedná o šedou ekonomiku. Práci doprovází bohatá příloha, kdy
celou řadu fotografií diplomant pořídil při svém vlastním výzkumu.
Celkově lze říci, že se jedná o práci, která kvalitativně převyšuje nároky, kladené na bakalářskou práci. Je
interdisciplinární, zahrnuje celou řadu poznatků z oblasti módy a marketingu módních značek, etnografický
přístup, zohledňuje ekonomické, kulturní a sociální souvislosti. Práce přináší původní výsledky, využitelné i pro
další výzkum. Jako drobnou výtku lze uvést, že závěr a summary měly být odsazené na nové stránce.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak vidíte budoucnost resellingu v ČR?
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:

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!

