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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) 

Diplomantka se rozhodla doplnit psychologické aspekty o sociální a kulturní kontext, což považuji za adekvátní 

rozšíření tématu.  

 

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) 

Vzhledem k absenci překladové či původní české literatury o problematice pracuje diplomantka převážně se 

zahraničními prameny (Brown, Boym, Davis, Lewis-Bridger, Samuel). Zajímavé je zařazení dnes už klasického 

Vance Packarda z roku 1957 (The Hidden Persuaders), s výzkumem podprahové reklamy Jamese Vickaryho, 

později odhaleným jako zfalšovaný. 

 

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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 



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)  

Drobné jazykové a grafické nedostatky, výstižná obrazová příloha. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Podnětná práce, neboť výklad pojmu retromarketing, pokud vím, u nás v nějaké ucelenější podobě neexistuje, 

stejně jako je v praxi realizován nikoliv na základě teoreticky či analyticky formulovaných východisek, ale spíše 

intuitivně. Z těchto důvodů jsem také téma kvalifikační práce vypsal, aby bylo zpracováno alespoň jako 

pedagogický úkol. V teoretické části práce diplomantka na základě zahraničních pramenů definuje pojem a druhy 

retromarketingu, snaží se vystihnout jeho sociální, kulturní a psychologické aspekty, opírá se o data z 

realizovaných výzkumných studií životního stylu (Lifestyle 2012, The TRU Study 2013), zabývá se nostalgií, 

respektive společenským nostalgickým étosem jako nezbytným předpokladem pro aplikaci retromarketingu. 

Praktická část obsahuje případové studie českých značek, které některé prvky retromarketingu ve své komunikaci 

s úspěchem použily či používají (Kofola, Míša, Botas), okrajově zmiňuje i další (Igráček, Pedro, Mototechna, 

Supraphon). 

 

 

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

5.1 Proč je od fin de siècle po současnou "ostalgii" tak účinný fenomén nostalgie? 

5.2 Má ještě nějaká česká značka potenciál na uplatnění retromarketingu? 

 

 

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! 

 


