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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
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Posudek oponenta/ky
Autor(ka) práce
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Příjmení a jméno: Köppl Daniel
Pracoviště:
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
tezí, odchýlení
není v práci
zdůvodněné a není
vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce odpovídá ve své podstatě schváleným tezím a drobné odchylky od tezí jsou jednoznačně ve prospěch
celkového vyznění práce. Práce má logickou strukturu a posloupnost, která dává dostatečný důkaz o
systamatickém přístupu autorky k tématu. Je patrné, že autorce je téma protikuřáckého hnutí blízké, proto v
některých kapitolách svým způsobem dominuje textu. Tuto skutečnost však nevnímám jako chybu, jen ji
konstatuji (viz kapitola 1.4.1)
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
1
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)
Autorka využil pro svojí bakalářskou práci dostatečné množství odborné literatury a podařilo se jí tématicky
dobře pokrýt zvolené téma. Práce svým způsobem s postupujícími kapitolami graduje. Po věcném, odborně
slušně, zpracovaném přehledu marketingových aktivit (a vhodném zasazení kapitoly sociálního marketingu) se
autorka dostává ke kapitole 4, kde plně dokazuje svojí schopnost práce s více zdroji a schopnost syntézy a
anylýzy. Práci určitě velmi prospělo porovnání stavu ČR se okolními státy. Možná, že právě kapitoly, ve
kterých je porovnáván stav v ČR a v okolních státech (vč. Ruska či USA) jsou v práci nejlépe zpracované.
Součástí práce je také kvantitativní výzkum k tématu, který sice zčásti kopíruje již známá data. Autorka
nedochází tedy k žádným "převratným" objevům, ale prostřednictvím této části práce dokázala, že je schopná
nejen práce s odbornou literaturou, ale v případě potřeby si potřebná data i obstarat.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

Hodnocení známkou
2
1
2
2

2
1

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 tématu a závěrů apod.)
Odevzdaná práce odpovídá nárokům, které se kladou na závěrečnou práci. Autorka podle mého názoru
prokázala schopnost vlastní úsudku, analytické práce s odbornou literaturou, schopnost sestavení, realizace a
impretace (a nikoliv pouze popisu) dat. Uvedenou práci považuji za zajímavou
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
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!

