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

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
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)
Práce odpovídá zadaným tezím, změny jsou jen minimální a vyplývají z aktuální situace na českém trhu
(dodatečné zařazení značky Dolce&Gabbana).
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
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka postupuje strukturovaně, k analýze využívá zejména odborné články, zdroje a další práce na téma event
marketingu globálně. Získávání informací v této oblasti je nesmírně obtížné a autorka dobře využila dostupné
možnosti.
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práci doplňuje bohatá a ilustrativní příloha, která obsahuje dosud nepublikované materiály.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka se zaměřila na nepříliš prozkoumanou a velmi specifickou oblast, event. marketing luxusních módních
značek. V českém prostředí se jedná o téma dosud nezpracované. V luxusním sektoru panuje spíše informační
nedostatek a častá vágnost sdělení, obchodní tajemství jsou navíc jednotlivými značkami a jejich manažery přísně
střežena. Diplomantce se přesto povedlo pečlivou analýzou sekundárních dat (hodnota značek – Millward
Brown, vnímání luxusu v ČR podle Ogilvy) popsat situaci event marketingu v oblasti luxusního módního zboží v
ČR; analytickou část provedla prostřednictvím expertních rozhovorů. Eventy logicky rozčlenila podle cílových
skupin (novináři, celebrity, klienti…) a provedla jejich komparativní analýzu. Práce zároveň popisuje a mapuje
celou řadu eventů v této oblasti v ČR a identifikuje jejich přesahy (umění, vzdělávání, sport). Práce proto
představuje dobře zajištěný vstup, poskytující celou řadu nových informací, do oblasti event. marketingu
luxusních značek v ČR.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V závěru doporučujete další metody a oblasti analýzy, jak byste je stručně specifikovala?
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!

