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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3
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tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné a je
vhodné
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v práci
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Neodpovídá
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v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Dana Nerudová v práci postupuje víceméně přesně podle stanových tezí. Práci pak velmi prospívá jasná
struktura. Jistým nedostatkem v práci je z mého pohledu zbytečně rigidní postup (struktura) bakalářské práce. Je
škoda, že se autorka až přespříliš držela tezí a nevyužila možnost některé pasáže obohatit o aktuální informace.
Především díky tomu pak lze mít v dílčích pasážích pocit, že se autorka nedrží akademických postupů (např.
SWOT analýza). Nicméně tento fakt nepovažuji za chybu autorky.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka práce přistoupila k práci odpovědně. O tom svědčí fakt, že veškeré své závěry má podložené daty, díky
kterým je především úvodní část bakalařáské práce velmi podnětná. Určité formulační nedostatky pak vnímám
např. ve SWOT analýze (např. termín - zajímavé portfólio). V některých pasážích (např. str.11 - kap. Cíle a
strategie) pak autorka používá některé termíny (např. USP) aniž by dostatečně vysvětlila, proč si vybrala zrovna
tu, kterou metodiku. Na druhou stranu je však nutné poznamenat, že všechny použité techniky a principy
používá v souladu se užívanými metodologickými postupy.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2

3.3

3.4
3.5

Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1

2
1

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

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost zpracování tématu apod.)
Autorka celkem jasně prokázala schopnost analytické práce, znalost více teoretických i praktických postupů,
ovládá odbornou terminologii a celkově z mého pohledu splnila kritéria, která jsou kladená na zpracování
bakalářské práce.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V analýze pracujete s poněkud zastaralou metodikou, která dnes bývá pojmenovávana jako 4P. Proč jste
využila tento postup, a které obdobné přístupy znáte.
5.2
V práci uvádíte několik novinek, které tato značka přinesla na trh. Jaké byly podle vás hlavní důvody pro
zavedení těchto produktů na trh (zvýšení podílu na trhu, udržení pozice značky vůči ostatním
značkám…)?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

