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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) 

Práce odpovídá zadaným tezím, pouze minimální změny jsou v názvech kapitol. 

 

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 2 

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) 

Autorka postupuje strukturovaně, k analýze využívá kromě odborné literatury také odborné články, zdroje a další 

data. Literatura však neuvádí žádný titul k marketingu kosmetiky (např. Tungate 2011), pouze marketingu a 

MKPR obecně. Koncepty, které využívá, jsou tak příliš obecné a málo specializované na tuto specifickou oblast.  

 

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 

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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 

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

Většina jazykové analýzy je součástí přílohy, závěry práce proto působí na první pohled poněkud unáhleně, 

avšak příloha je zpracována kvalitně.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomantka zpracovala komunikaci značky Dermacol se zaměřením na jazykovou a neverbální analýzu vizuálů 

reklam. Práce je systematická, využívá řady zdrojů a je podložená, avšak její závěry nejsou příliš přesvědčivé. 

Diplomantka doporučuje v zásadě tři věci: vytvoření „love mark“, omlazení a orientaci na mladší cílovou 

skupinu. Jakkoliv jsou tato doporučení nasnadě, otázkou je, proč tato – až příliš zjevná – doporučení dosud 

značka nenásledovala či nenásleduje. Z využití celebrit v marketingových kampaních lze jednoznačně usoudit, že 

se značka na mladou cílovou skupinu orientuje (např. Monika Bagárová/Dermacol vs. Dana 

Morávková/Pevonia). Emocionální apely již značka také využívá, jak diplomantka konstatuje. Z komunikace 

značky je tedy patrná spíše určitá nejednotnost a rozpolcenost, která však není dostatečně analyzována. 

Diplomantka sice využívá data z oblasti kosmetiky, např. TGI či Millward Brown, analýza trhu je však patrně v 

rámci bakalářské práce příliš obtížným soustem a vyžadovala by větší vhled do segmentu kosmetiky jako takové 

(např. opomíjí nedávný úspěšný rebranding domácí konkurenční značky Gabriella Salvete). Lze tedy konstatovat, 

že práce je kvalitně zpracovaná, diplomantka postupovala systematicky a strukturovaně a naplňuje všechny 

předpoklady pro obhajobu. Avšak závěry práce jsou nedostatečně vyargumentované, chybí zejména hlubší vhled 

do segmentu a syntéza poměrně kvalitní analýzy, kterou diplomantka předkládá. Práci proto hodnotím jako velmi 

dobrou.   

 

 

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

5.1 Orientace na mladší cílovou skupinu a sociální sítě se stala obligátním doporučením pro většinu značek, 

které tak zacíleny nejsou. Proč přesně byste toto doporučila i Dermacolu? Je v této oblasti na trhu ještě 

prostor? Nedala by se značka vyprofilovat i jinak?   

5.2 Proč jste do konkurence nezahrnula i další českou značku Gabriella Salvete?  

 

 

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! 

 


