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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí(ho) práce
Posudek oponenta/ky
Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Stará Anika
Název práce: Komunikace vybraných subjektů v online a offline prostředí (na příkladu komunikace podniků
České dráhy, RegioJet a Leo Express)
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Schneiderová Soňa
Pracoviště: MKPR IKSŽ fsv
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
B
A
A
B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka DP velmi podrobně a pečlivě analyzuje vybrané platformy komunikace vybraných subjektů, a to
dopravců operujících na českém trhu. Částečně je její práce limitována nastalou situací v souvislosti
s pandemií. Autroka nemohla řádně uskutečnit např. plánované rozhovory. To bylo částečně nahrazeno
zpracováním dostupných dat z přístupných komunikačních kanálů a on-line dotazníkem, který má dobrou
úroveň a jeho vyhodnocení přineslo prospěšné výsledky. Autorka se soustředila na porovnání komunikace
zmíněných subjektů a na vyhodnocení komunikace každého jednotlivého subjektu, a také na to, jak komunikaci
jednotlivých subjektů vnímají zákazníci a jak jednotlivé komunikační kanály využívají.
Jedním ze zpracovaných výsledků je tedy analýza způsobů komunikace daných společností s veřejností, dalším
popis komunikačních kanálů, které využívají zákazníci nejčastěji.
Data jsou zpracována do přehledných grafů a práce je opatřena přílohami demostrujícími některé jevy.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
Hodnocení známkou

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

A
A
A

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je napsaná kultivovaným stylem, má velmi dobrou jazykovou úroveň. Jsou zde jen drobnosti, např.
v interpunkci.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Autorka v rámci možností (omezení v souvislosti s pandemií COVID-19) zvládla zmapovat komunikační
možnosti jednotlivých společností a to v poměrně velké šíři, v on-line i off-line prostředí, od formátu reklam
(např. outdoor) až po komunikaci se zákazníkem.Výsledkem jsou i podnětná doporučení pro rozvíjení
komunikace v prostředí českých dopravců.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Autorka navrhuje všem společnostem zaměřit se na merchandising jako formu komunikace se
zákazníkem. Z jakých podkladů toto doporučení vychází? Nakolik si myslíte, že je tato forma
komunikace pro dané společnosti prospěšná?
5.2
5.3
5.4

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU
Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND.
Komentář pro případnou shodu nad 5%:
6.1
Nemám komentář.

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

A
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 21. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.

