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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) 
Výsledná práce se drží postupu vytyčeného v tezích; obsahové rozšíření druhé kapitoly je rozhodně ku prospěchu 
věci.  
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracuje s relevantní literaturou domácí i zahraniční, s prameny a mediálními zdroji. U původních prací 
k retromarketingu konstatuje dosud nedostatečné odborné zpracování tématu. K literatuře mohla být zahrnuta 
např. také stať Martina France Ostalgie v Čechách (Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Praha 
2008). 
 
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 2 
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 3 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jazyk textu je bohatý a dobrý až na občasné překlepy, opakovaně se objevují chyby v interpunkci, občas chyby 
typu pomlčka/spojovník, mezera u procent. Sousloví "copy značky Míša" apod. je tak dvouznačné, že je třeba 
volit v tomto případě jiné vyjádření, toto je stále zatím spíš marketingový slang. Podoba citací není vždy 
kompletní. Text je někdy stylově strohý, nepropojený, zato k věci. Na s. 16 asi chybí "volný" čas (trávení času na 
Facebooku). S. Boym je třeba v textu přechylovat, jde o ženu. Někdy je nesjednocený typ písma.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Pasáž o nostalgii mohla být delší + mi v celé práci chybí dnes velmi často užívaný pojem "ostalgie", související 
se "steskem" po východoněmcekém životním stylu. Tento prvek lze najít např. i v rozebíraných spotech Kofoly; 
analyzovat v nich šla i symbolika barev (ladění do hněda…) Interpretce spotů nebo povšechný popis (náhodně 
vybraných?) komunikačních kanálů (Facebook a další sociální sítě aj.) působí místy trochu nesourodě, mají ale 
společný jmenovatel – retromarketing. Ač stručně, diplomantce se podařilo zdařile nahlédnout na tuto i do 
budoucna velmi perspektivní oblast marketingové komunikace na vhodných příkladech a s dobrou teoretickou 
oporou. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Koncept ostalgie byl vynechán záměrně, nebo byste ho považovala v rámci popisu retromarketingu za 

užitečný?   
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! 
 


