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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) 

Analýza konkurence nebyla v původních tezích obsažena, ovšem dle mého má v práci své opodstatnění, zejména 

jako důležitý parametr v popisu výjimečné strategie Vodafonu oproti oběma konkurentům. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 

 

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

     

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Studentka stejně jako v první verze bakalářské práce dodržela jak strukturu, tak metodiku a i odborná literatura, 

ze které čerpala, je pro mne vyhovující. Formální stránka i v opravené verzi stále vykazuje dost neduhů - 

typografie - sirotci na koncích řádků, pravopisně špatně psaná procenta - resp. mezery mezi 

číslovkou a symbolem % (14 % = čtrnáct procent, 14% = čtrnáctiprocentní!), americké uvozovky na pár místech 

zůstaly, interpunkce... apod. 

 

V nové podobě práce kvituji prohloubení popisu jednotlivých marketingových aktivit Vodafonu a snahu 

okomentovat tyto aktivity z vlastního pohledu. A pozitivně hodnotím i rozšíření posledních kapitol SWOT 

analýzy a kritického závěru. Ovšem často si vlastní názory a hodnocení studentky protiřečí či neodpovídají 

deklarované zdrojové literatuře a i některá fakta jsou zavádějící - Vodafone rozhodně není obecně nejlevnějším 

operátorem .. 

 

V práci jsou v závěrečné, analytické části publikované nevyrovnané názory, často i zmatečné. Nevím jen, zda je 

to způsobeno studentčinou neschopností interpretovat svůj názor na jeden jev konzistentním způsobem, anebo si 

možná jen práci nakonec pořádně nepřečetla... 

 

Jedním příkladem za všechny budiž kapitola 4.4. Slabé stránky, str. 40, kde mezi výtkami studentce např. vadí, že 

na Facebooku odpovídá zákazníkům za Vodafone více lidí než 1 a sami za sebe - čemuž příliš nerozumím. 

Protože kontinuální komunikaci na sociální síti typu Facebook nelze zvládnout v jednom člověku a i dotazy 

vznesené fanoušky se týkají různých témat, na která zodpovídají specialisté v tom či onom oboru …. apod. Dále 

na jednu stranu tedy studentka kvituje přátelský přístup a na druhou stranu volá po více formálním korporátním 

přístupu a pak navíc navrhuje prohloubení komunikace a její převedení na osobnější rovinu. Což myslím, že 

jasně vypovídá o nesoustředěném či chaotickém výkonu při přípravě bakalářské práce.  

 

 

 

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

5.1   

5.2 Jakým způsobem byste vylepšila komunikaci Vodafonu na soc. sítích, konkrétně na YouTube a Twitteru, 

o které v práci píšete, že v současné době není dobře zvládnutá a je nekonzistentní. A jakým způsobem 

byste se snažila o konzistenci mezi veškerými v práci představenými komunikačními kanály (jedná se 

o hlavní kritický názor na aktuální online marketingové aktivity Vodafonu). 

 

 

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! 

 


