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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) 

Bakalářská práce se v zásadě neliší od schválených tezí. 

 

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 B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

Teoretická část práce je dobře strukturovaná, obsahuje veškeré nezbytn informace vztahující se k tématu a 

zajímavou pasáží je také farmaceutický marketing. 

V rámci praktické části je prvně provedena analýza komunikace lékaren Benu a Dr.Max, poté navazuje 

výzkum, kde je definovaný cíl a k němu navázané hypotézy. Tyto mohly být lépe označeny tak, jak je u 

výzkumu žádoucí(H1,…), protože pak se čtenář lépe orientuje i v jejich vyhodnocování. K výzkumu bylo 

použito dotazníkové šetření s relativně vysokým počtem respondentů. Otázky v dotazníku se zdají být jasné, 

cílené na věc a srozumitelné. 

Hypotézy jsou v závěru vyhodnoceny (ovšem trochu postrádám postup, jak respondent k vyhodnocování 

hypotéz přistupoval. Úplně se zde nabízely různé korelace nebo alespoň práce s daty v kontingenční tabulce) a 

výsledky jsou vyvozeny na základě logických úvah.  

 

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 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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 

 

 

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

Po formální stránce je práce v pořádku, obsahuje nezbytné grafy a další obrázky. Doporučila bych kapitoly 

oddělovat na jednotlivé stránky. Do seznamu příloh a do příloh ovšem obrázky nepatří. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Závěrečná práce je zajímavá, autor ji zpracoval čtivě a přitom odborně. Má logickou strukturu. Autor prokázal 

schopnost vyvozovat závěry na základě analýzy a výzkumu.  

Kvituji, že si vybral toto téma, protože oblast farmaceutického marketingu je, s ohledem na množství regulí, 

poměrně obtížná ke zorientování. To si myslím, že se zde povedlo.  

Až na drobnosti, které jsou zejména formálního charakteru a diskuzí nad statistickým vyhodnocením hypotéz, 

lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

 

 

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

5.1 Vysvětlete, zda jste k vyhodnocení hypotézy využil nějaký statistický postup nebo to bylo určeno na 

základě převahy odpovědí v rámci jednotlivých otázek z dotazníku. 

5.2       

 

 

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: 8.6.2021                                                                                          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! 

 


