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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) 
Autorka si vybrala semiotickou analýzu a kavantitativní výzkum pro zhodnocení marketingové kampaně značky 
Nike ve formě eventu Nike Run Prague 2011. Práce odpovídá schváleným tezím.    
 
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 4 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

4 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka si zvolila dvě odlišné perspektivy pro reflexi marketingové kampaně Nike Run Prague 2011, tj. 
běžeckého maratónu v Praze a souvisejících reklamních aktivit. Práce neobsahuje zdůvodnění zvolených 
perspektiv, jimiž jsou semiotická analýza a kvantitativní výzkum - v tomto konkrétním případě totiž lze jen těžko 
konstatovat, že se zvolené přístupy doplňují a vytvářejí synergii pro pochopení problematiky efektivity 
marketingu, který se na event váže. V teoretické části sice autorka postupuje při objasňování marketingových 
souvislostí velmi pocitivě deskriptivně, ale množství definic vede spíše k fragmentaci problematiky než 
k pochopení její podstaty. Autorka pracuje zásadně pouze s příručkovou literaturou, která má spíše edukativní 
než akademický nebo vědecký charakter. I proto je přejímaní definic do akademického textu problematické a 
rovněž nekritické. Autorka se např. na str. 13 odvolává na Vysekalovou, když uvádí "definici reklamy 
schválenou Parlamentem ČR v roce 2005" - avšak Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR potažmo Senát 
Parlamentu ČR mohly přijmout např. zákon (tj. např. zákon o regulaci reklamy 40/1995), ale ne "schválit 
definici". Další příklad nekritického přejímání (str. 13) z naučné literatury (Vysekalová, Mikeš) nabízí autorka 
v definici, podle které reklama "zvyšuje kvalitu zboží a šíři výběru," což nelze považovat za odůvodněné tvrzení. 
Nevhodně interpretovány jsou i výsledky výzkumu agentury Forrester (Frey, 2011) z nichž má vyplývat, že 
firmy investují do reklamy prostřednictvím nových médií až do výše 47 % rozpočtu - nicméně absolutní čísla 
výdajů do reklamy v ČR ani např. v USA toto nepotvrzují. Dalším problematickým momentem práce je 
zdrojování (např. str. 21 - YouTube používá 3/4 uživatelů internetu, str. 37 "v médiích vyšlo před i po 
uskutečnění akce několik set upoutávek a reakcí"). Oddíl semiotické analýzy vhodně ozřejmuje východiska 
tohoto přístupu, ale téměř výhradně pouze na základě sekundární literatury. Opět bez zdroje uvádí autorka 
klasifikaci znaků do kategorií ikon, index, symbol, přičemž tato klasifikace je značně nepřesná, když uvádí, že 
index je znak založený na vztahu podobnosti s označovaným předmětem. Jako nedostatečné vnímám 
odůvodnění použití konceptu moderního mýtu R. Barthese - jak např. kampaň překrývá realitu, jak deformuje 
skutečnost? Na druhé straně je potřeba vyzdvihnout některé podložené a pozoruhodné závěry analýzy, např. na 
str. 51 - argumentace, která potvrzuje maskulinní povahu české společnosti. Oddíl kvantitativní analýzy je 
zpracován výborně hlavně v oblasti statistického vyhodnocení výzkumu. Jako problematičtější však vnímám 
zvolenou hypotézu, která předpokládá míru efektivity kampaně. Efektivita se obyčejně měří např. zvýšením tzv. 
"brand awareness" - tj. znalosti značky, ale jedině ve dvou nebo více fázích výzkumu, k čemu v tomto případě 
nedošlo. Předložený výzkum pouze reflektuje deklarování uvědomení si změny vnímání značky respondenty - 
konkrétně je toto viditelné ve formulaci otázky č. 8 (str. 72). Každopádně v jiných aspektech nelze metodologii a 
interpretaci výsledků výzkumu vytknout závažnější nedostatky.          
       
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka si zvolila dvě odlišné perspektivy reflexe marketingové kampaně eventu Nike Run Prague 2011. 
Prokázala schopnost logicky strukturovat akademický text, metodologicky a interpretačně správně uchopit 
kvantitativní výzkum i patřičně intepretovat v mezích semiotické analýzy. Za hlavní nedostatek práce považuji 
benevolentní nakládání se zdroji, nekritické přejímání naučné literatury a přílišnou fragmentaci problematiky na 
úkor srozumitelnosti v teoretické části.     
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Které postupy v marketingové kampani (tj. eventu jako celku) byste označila jako nejvíc manipulativní, 

pokud některé takovými byly?  
5.2   
5.3 

     

 
5.4 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

     

 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 



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


