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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) 

     

 
 
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) 
Práce sleduje vytýčené cíle a odpovídá tak přesně vymezeným tezím. Autor využil relevatní zdroje z oblasti 
teorie her a následně i marketingu. Vzhledem k aktuální atraktivnosti tématu i množství dostupné literatury bylo 
nutné pečlivě vybírat tak, aby autor nezabředl do velkého množství informací ohledně teorií her a neodběhl od 
tématu Gamifikace v online marketingu. Na základě popisu pricipů a herních mechanik se autor dostává k meritu 
věci práce - využití herních prvků v marketingu, které jsou dobře strukturované a přehledně popsané. Praktické 
ukázky zahrnují spustu cennýh informací, které vyplývají z téměř profesionální zkušenosti s online 
marketingem.    
 
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 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)  
Formální úpravu práce hodnotím jako výbornou, nejen grafickou, stylistickou, ale jazykovou. Chyb a překlepů 
se v textu objevuje minimum, ovšem je škoda, že když už, tak zrovna hned na začátku u celého jména Rogera 
Cailoise (str. 5).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Vojtěcha Pohůnka Gamifikace v online marketingu je přínosná zejména díky zvolenému 
tématu, které je v posledních letech čím dál atraktivnější (viz vznik nových a nových sociálních sítí založených 
na gamifikaci). O gamifikaci jako pojmu se začalo ve světě masově hovořit v roce 2011 a u nás se o tomto 
tématu zatím spíše jen mluví zhruba od loňského roku (na teoretické úrovni např. J. Šlerka). 
 
Přestože toto téma by vydalo na mnohem rozsáhlejší publikaci než je bakalářská práce, autor dokázal na základě 
zvolených tezích vystavět logicky strukturovaný text, který srozumitelně mapuje stanovou problematiku. 
 
Praktická část představuje učebnicový příklad gamifikace LBS Foursquare - velkou část této pratické ukázky 
tvoří popis služby, uvítala bych více informací o jejím využití v marketingu, které je v práci nastíněno jen 
okrajově. Analýza praktické ukázky na českém trhu je velice fundovaná - doporučení ohledně funkcionality, UX 
jsou na úrovni profesionála. Opět vedle popisu projektu mi tam chybí hodnocení marketingového dopadu na 
uživatele (hráče > potenc. či stávající zákazníky). 
 
Celkově hodnotím práci jako přínosnou jak zvolenou tématikou, tak zpracováním. Oceňuji dobrou práci se zdroji 
i promítnutou zkušenost autora v hodnocení praktické ukázky gamifikace http://extra.gambrinusliga.cz 
a navrhuji hodnocení výborně. 
 
  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1   
5.2 Zkuste uvést příklady situací, kdy podle vás nelze gamifikaci v online marketingu využít.   
 
 
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! 
 


