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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) 

Teze se v zásadě neliší od finální 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 B 

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) 

Teroretická část odpovídá požadavkům na zpracování bakalářské práce (rozsah a hloubka). 

 

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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce D 

 

 



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

Z hlediska formálních /grafických úprav se zde nacházejí drobné chyby: - nejednotnost ve fondu písma v 

nadpisech (kap. 6.1, 6.2), dále obráky v textu jsou zbytečně velké a "odskakují" na další stranu, text pak nepůsobí 

kompaktně, chybí anglické summary.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si pro svoji bakalářskou práci vybrala zajímavé a aktuální téma, a to je porovnání českých módních 

navrhářů v médiích.  

V teoretické části seznamuje čtenáře s módou a marketingem módních značek a dále představuje české módní 

prostředí - v užším slova smyslu, ovšem jednotlivé aktéry, které jsou dále předmětem výzkumu, charakterizuje 

velmi podrobně. V teoretické části pracuje s širokou základnou různých literárních zdrojů od vědeckých, přes 

populární až k jednotlivým sociálním profilům vybraných aktérů. Některé odborné výrazy, které se vztahují např. 

k osobnímu brandingu apod., mohly být klidně popsány více do hloubky. 

Dále se věnuje představení vybrané metodologie jíž je obsahová analýza. První výzkumná otázka se týká 

sociálních sítí, které jsou představeny dle jednotlivých designérů v kapitole níže. Druhá výzkumná otázka 

směřuje vyloženě k obsahové analýze (kódovací kniha v příloze) a výstupy jsou předdstaveny v kapitole 6, kde 

můžeme vidět i krátké srovnání vybraných designérů, což navazuje na VO3. Toto srovnání mohlo mít hlubší 

charakter.  

V předložené práci je vidět i schopnost vyvozování logických závěrů z dat získaných analýzou. Trochu zde 

postrádám přesah do teoretické části, přesněji aplikaci teoretických poznatků v praxi - např. vyhodnocení 

osobního brandingu u všech designrů - stačila by krátká zmínka. 

Autorka však dokázala velmi dobře aplikovat metodu obsahové analýzy a práce tak působí komplexním dojmem. 

Práci hodnotím stupněm B-C a o výsledné známce rozhodne samotná obhajoba. 

 

 

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

5.1 Na základě dat získaných z obsahové analýzy zkuste definovat, jaký je aktuálně osobní branding 

jednotlivých návrhářů.  

5.2 Je možné říci, že některý z Vámi zkoumaných designérů si získal výraznější popularitu díky lepší práci s 

médi?  

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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: 10.6.2020                                                                                          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! 

 


