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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Vošta Ondřej        

Název práce: Marketingová komunikace značky FAT PIPE od roku 2016 do roku 2017.   

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Halada Jan 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

.Odchylku od tezí představuje pouze změna v důsledku nedostatku materiálů z předchozích let, takže došlo pouze 

k časovému posunu zkoumaného období, a to od roku 2017 až do současnosti. Neovlivnilo to výsledek  pojetí 

bakalářské práce.     

 

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 A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

 Literatura k tématu je dostačující, v obecné míře, bylo by možné ji rozšířit v obecnější rovině, avšak to není 

meritorní výtka, jinak však jak samotné zpracování, jeho technika a logika práce odpovídají zadání.    

 

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 A 

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) 

C 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Práce je po jazykové a stylistické stránce je ve valné části textu  v pořádku, ovšem pokud jde o úvod a rozhovor, 

pak jazyková stránka již plně neodpovídá předchozímu zpracování, což je jednak škoda, jednak to do určité míry 

poškozuje vvznění celého textu. Přílohy mohly být zastoupeny výrazněji, materiálu pro doplnění celé práce a 

tématu mohlo být využito více. A prospělo by to grafické stránce textu. .  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářskou práci Ondřeje Vošty považuji  jako celek za zdařilou, kvalitní, i když marketingově mohly být 

některé aspekty komunikace značky FAT PIPE více rozvinuty a také prozkoumány.  Změna zkoumaného období 

je v důsledku nedostatku materiálu pochopitelná, nicméně v případě časového rozšíření  se to nabízelo. První 

rozhovor s Martinem Pražanem  mohl být obsažnější a mohl , či spíše měl, více přiblížit celou problematiku, 

druhý rozhovor s Michalem Bauerem  je nejen krátký, ale i formální, takže se nabízí otázka,  proč je zde. 

Nicméně  jak téma, tak zpracování odpovídá nárokům  kladeným na bakalářskou práci. Přikláním se spíše 

k ohodnocení známkou B, avšak známka C zde musí figurovat, záleží na autorovi, jak vše obhájí. 

 

 

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

5.1 Jak dokáže nejen značka, ale i florbal uvedená doporučení v marketingové oblasti využít v budoucnosti?    

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: 12.9. 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! 

 


