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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)
Cíl, technika i struktura práce víceméně odpovídají tezím, se kterými autorka na úvod přišla, a které ji byly 
schválené. Drobné odchylky, které se pak v práci vyskytují vycházejí již ze samotné práce s textem a rozhodně 
práci neškodí. Zásadnější problém vidím v zadání a rozsahu práce, který v některých pasážích nedovoluje 
dostatečnou komparaci s ostatními subjekty na trhu. 

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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná podoba bakalářské práce rozhodně není ideální, což z části vychází již ze zvoleného tématu, které 
neposkytuje dostatečný časový odstup, který by umožnil analytičtější přístup. Vybraná odborná literatura a texty 
ji navíc často vedly k závěrům, které nelze dokázat, nebo se s odstupem času přehodnocují. 

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.)

1

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V některých pasážích je autorka neobratná při definování svých závěrů a někdy tak čtenáře uvrhne i do menšího 
zmatku (např. str.8 a použití slova žurnalistika místo stylu nebo termín absolutní demokracie (str.21) jakoby snad 
existovalo cosi jako neabsolutní demokracie). Podobné jazykové "kreativity" je v textu sice více, nicméně při 
pozornějším čtení lze vždy celkem snadno dedukovat, co daným termínem nebo spojením autorka myslela. Do 
jisté míry lze i připustit, že část těchto termínů jde i na úkor snahy o jednoduchost a srozumitelnost textu.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářská práce Markéty Hejdové je popisem aktivit jedné značky. Pro lepší pochopení situace na trhu by však 
bylo nezbytné porovnat zjištěné údaje s děním u ostatních operátorů na trhu. Je rozhodně pozitivní, že práce 
obsahuje řadu datových  informací (např. srovnání spokojenosti s operátory - str. 16). Zásadnější připomínkou 
z pohledu vedoucího práce je překvapivě menší odstup autorky od zpracovávaného tématu, kdy se Markéta 
Hejdová nechává strhnout získanými informacemi a nepodrobuje je srovnání s ostatními společnostmi na trhu 
(např. str. 11). Celkově však v práci prokázala schopnost práce s odbornými informacemi, schopnost rešerše a 
třídění informací. V jejím shrnutí lze pak vysledovat i schopnost samostatného uvažování, jakkoliv není třeba se 
všemi závěry autorky souhlasit. Podstatné však je, že se snaží své názory a postoje v práci obhájit, a to i 
s využitím odborné literatury. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 V závěru práce říkáte, že on-linové prostředí se neustále mění. Můžete, prosím, vysvětlit trochu blíže 

uvedenou proměnu? A především pak to, zda se mění prostředí nebo jen nástroje, které se v daném 
prostředí využívají.

5.2

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!




