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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) 

Cílem práce bylo zmapovat komunikaci zelených témat ve vztahu k personal brandingu. Autor ve finále přidal 

ale i sociální odpovědnost a komunikaci témat v souvislosti s onemocněním covid-19. Ač poslední jmenované je 

vhodné zařadit, když se jedná o aktuální problematiku, nesouvisí se zelenými tématy a ve finální práci se jeví 

spíše jako nadbytečný, nedostatečně prozkoumaný okruh. V technice práce mi bohužel chybí slibované podklady 

z teze, kterými jsou data agentur. Autor nicméně přišel s náhradním řešením ve smyslu vlastní rešerše, což je 

vhodný způsob. Obecně vzato je práce také více než na samotnou zelenou tematiku zaměřená na virtue 

signalling, čímž se odchyluje od původní myšlenky.  

 

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 C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Autor výborně zpracoval teoretickou část, ve které byl znát jeho zájem o problematiku. V praktické části však 

nedovedl názorně předložit data - chyběla mi jejich akademičtější demonstrace. Praktická část v tomto ohledu 

ustoupila teoretické, mohlo to být ale přesně naopak. Autor nejde ve svém výzkumu ani v závěrech příliš do 

hloubky, není jasné přesné období výzkumu a v analýze mi chybí bližší popis metody výběru influencerů, u 

kterého by byl vhodný seznam konkrétních influencerů v příloze. Přestože to u výzkumu není pokaždé nutné, v 

tomto případě by takový seznam byl na místě. Stejně tak v kvalitativním výzkumu mi chybí větší hloubka, stejně 

jako data - autor uvádí, že zkoumal 18 influencerů v kvalitativní části, specificky se zmiňuje ale jen o několika z 

nich. Pozor by si autor měl dát na vlastní soudy, které jsou v praktické části silně znatelné a závěry nepodložené. 

 

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 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.) 

A 

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 byla čtivá, autor používal přiměřený jazyk, který ale v určitých částech přecházel k neakademickému stylu 

a v textu se vyskytovaly občasné pravopisné a gramatické nedostatky. Doporučila bych více a efektivněji 

používat poznámkový aparát a přílohy. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je výborná ve své teoretické části, ve které se autor odkazuje k velkému množství studií a umí 

demonstrovat a vysvětlit problematiku. Nicméně v provedení se poměrně výrazně odchýlil od tématu 

greenwashingu a "zelené" komunikace spíš ke společenské odpovědnosti a problematice virtue signallingu. Silné 

nedostatky poté vidím v praktické části, ze které nevychází efektivně podložené závěry, a to i z toho důvodu, že 

autor často využívá vlastních soudů před podloženými daty. 

 

 

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

5.1 Jakým způsobem přesně proběhl výběr zkoumaného vzorku v kvantitativní a především kvalitativní 

části? 

5.2 Jak bylo zajištěno, aby výběr vzorku i výsledky kvalitativního zkoumání byly objektivní? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Systém zhodnotil také zdrojování, shoda v textu samotném je minimální. 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 16. 6. 2020                                                                                          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! 

 


