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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 se v zásadě neliší od schválených tezí 

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Teoretická část práce je značně obsáhlá. Autorka se zde zabývá předevěím segmentací a na to navazuje 

vybranými informacemi o marketingové komunikaci. Na první pohled to působí jako určitý nesoulad, ale zcela to 

odpovídá tématu a zadání práce - autorka se v práci zaměřuje na segmentaci zákazníků pomocí person a navržení 

vhodné marketingové komunikace pro jednotlivé persony. Vše je ukotveno do strategického marketingu, jehož 

součástí je právě ona segmentace i volba vhodného komunikačního mixu.  

K analýze výchozího stavu byla využita SWOT analýza, která ale mohla být blíže rozepsaná. Nechybí tu ani 

přehled a stručné hodnocení konkurence, což je pro tento typ prací velmi důležité.  

Praktická část je založena jak na kvantitativním, tak i kvalitativním výzkumu, čímž získané výsledky nabývají na 

relevanci. Navíc si je autorka vědoma i možných limitů výzkumu. Tyto limity jsou pak v závěru uvedeny. 

Ačkoliv je závěr stručnější (1 strana), obsahuje veškeré nezbytnosti. Je tedy zřejmé, že se autorka dokáže stručně, 

jasně a  věcně vyjadřovat i na omezeném prostoru, což opět považuji v tomto typu prací za nanejvýš vhodné. 

 

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 A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté B 



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.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Práce je psána srozumitelným jazykem, bez zjevných gramatických chyb. Grafická úprava vyhovuje požadavkům 

kladeným na tento typ prací. Struktura je logická a přehledná, čtenář se v ní lehce zorientuje. 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si vybrala zajímavé, aktuální a reálné téma. Předvedla, že umí logicky myslet a propojovat získané 

vědomosti (teorii) s praxí.  

Předložená práce se mi líbí pro její praktické využití a kreativitu. Podchycuje a řeší problém komplexně, nikoliv 

pouze z jednoho úhlu pohledu.  

Podrobnější komentář je uveden výše.  

Navrhuji hodnocení stupněm A.   

 

 

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

5.1 Uvažují Fitrecepty o zasažení další cílové skupiny? Např. ženy studentky pod 25 let? Pokud ano, v čem 

spatřujete pozitiva nebo negativa této úvahy.  

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: 6.9.2019                                                                                          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! 

 


