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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) 

- 

 

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 B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Cílem práce je poskytnout čtenáři se zájmem o využití oční kamery v marketingovém výzkumu stručný úvod do 

fyziologického a technologického pozadí této metody a následně na konkrétním příkladu ukázat její použití, 

vyhodnocení a interpretaci výsledků. Autor v první kapitole probírá fyziologii očních pohybů a představuje 

termíny, s nimiž se při využití oční kamery obvykle pracuje. V další kapitole předstauje různé druhy očních 

kamer a jejich parametry, jež jsou důležité pro výběr nejvhodnější technologie pro daný výzkumný projekt. V 

poslední kapitole teoretické části jsou představeny konkrétní možnosti využití oční kamery v marketingovém 

výzkumu. V praktické části autor zkoumá vliv pohledu osoby v reklamě na její vnímání. Podrobně popisuje 

průběh experimentu a provedenou analýzu, přičemž z prezentace výsledků je zřejmá vysoka heterogenita efektu 

u jednotlivých stimulů. To představuje i zásadní poselství práce - je obtížné identifikovat zobecnitelné efekty a 

kvůli vysoké variabilitě v pohledech je nezybtné pracovat s dostatečným počtem respondentů. Tyto omezení si 
často zájemci o využití oční kamery v marketingu neuvědomují dostatečně a v kombinaci se zavádějící 

prezentaci výsledků pak mohou dělat chybné závěry.  

 

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 D 



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.) 

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 A 

 

 

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

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. U citací absentuje "et al.".  
 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je svým charakterem do určité míry netypická, protože vznikla s primárně didaktickým záměrem vytvořit 

text, jenž by mohl poskytnou zájemcům o využití oční kamery v marketingu stručný úvod do problematiky s 

praktickou ukázkou realizace a vyhodnocení a zejména je upozornit na limity této metody. Autor se tedy v práci 

nesoustředí na specifický efekt či výzkumnou otázku, ale v souladu s názvem práce a jejím zadáním na 

technologii oční kamery v marketingu jako takovou. Z tohoto pohledu lze práci hodnotit pozitivně, jako velmi 

dobře zpracovanou a přínosnou.  

 

 

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

5.1 Jaké jsou hlavní limitace využití oční kamery v marketingu? 

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:                                                                                                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! 

 


