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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) 

Odlišení je v časovém obodbí, ve kterém probíhal výzkum. Vše je řádně zdůvodněno. 

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

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

Teoretická část práce je poměrně obsáhlá.  

V metodologii autor uvádí, že bylo využito rozhovorů, jako výzkumné metody. Bohužel dále nerozvádí, kam 

jsou výsledky rozhovoru zakomponovány; neupozorňují na ně ani jednotlivé pasáže apod. Pouze 

v metodologické části jednou větou nastiňuje téma proběhlého rozhovoru. S přepisem rozhovorů se setkáváme 

v příloze. Zde bych se přikláněla k tomu, aby byl kladen větší důraz na interpretaci výsledků rozhovorů. Navíc 

rozhovor o třech otázkách mi nepřijde zcela relevantní. V tomhle ohledu si student na práci nedal příliš záležet. 

Dále student popisuje marketingový mix, který si v práci zaslouží jistě více pozornosti. Naopak samotný 

komunikační mix je relativně dobře zpracován, s výjimkou reklamy. 

Analýza kampaně je naopak velmi dobrá a lze pochválit i obrázky, které ji doplňují.  

Dále by bylo přínostné identifikovat cílovou skupinu zákazníků. Pro další práce, ve kterých by mohla být využita 

SWOT analýzy,  doporučuji její body více vysvětlit. Stručný výčet hlavních silných a slabých stránek jakožto 

příležitostí a hrozeb je jinak nicneříkající.   

 

 

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 B 

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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Práce je psána srozumitelným jazykem, sem tam se objevují drobné překlepy, ale jinak je v pořádku. Grafická 

úprava vyhovuje požadavkům. V některých kapitolách mohlo být více obrazové dokumentace. Struktura práce je 

jasná a přehledná. 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor si vybral ke zpracování zajímavé téma. Práce působí uceleně, je zde patrné propojení teoretické a praktické 

části. Při detailním zkoumání lze narazit na jisté nedostatky, které jsou blíže specifikovány výše. Text vyhovuje 

požadavkům kladeným na bakalřáskou práci. Vzhledem k provedeným rozhovorům o třech otázkách navrhuji 

hodnocení stupněm D.  

 

 

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

5.1 Charakterizujte typického zákazníky / skupiny zákazníků dané firmy. 

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: 3.9.2019                                                                                          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! 

 


