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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 se částečně odchyluje od tezí; což vysvětleno je, ale jen velmi stručně (rozšíření zkoumaného období 
mohlo být vysvětleno podrobněji; u nedostatku dat mohlo být vysvětleno v úvodu aspoň stručně, proč data nebyla 
nakonec dostupná; je to ovšem vysvětleno později).  
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má logickou výstavbu, pracuje s dostačujícím množstvím odborné literatury; její výklad je místy narušen 
zřejmě méně obratným překladem, nicméně teoretická část je víceméně soudržná a k věci.  
 
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 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura textu je jasná, práce je ilustrována bohatovou přílohovou částí. V práci se objevují chyby jazykové a 
formální (chyby v zájmenech, např. ji/jí, jíž/jejíž atd., interpunkci, mezerách, překlepy – Slavete několikrát –, 
slovesných vazbách, logickém propojení vět aj.) Výraz "akorát" do odborného textu nepatří a posiluje některé 
příliš subjektivní pasáže textu (souhrnné hodnocení ze s. 22 bych přesunula spíše do závěru), jinak je text 
srozumitelný. (Opakovaně citovanou literaturu lze citovat "tamtéž" apod.) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Výsledky provedeného výzkumu mohly být rozvedeny-využity ještě podrobněji stejně jako doporučení. Některá 
zjištění jsou velmi zajímavá (nejednotná komunikace GS na Facebooku, ekonomicky nejasné zákulisí 
společnosti, způsob komunikace společnosti s diplomantkou…) Ve výkladu je změna komunikace značky 
popsána výstižně. V textu se opakovaně vyskytuje tvrzení ve smyslu, že výrobky značky GS působí (před 
změnou komunikace) průměrně, levně (s. 15), že značka sama je nemoderní, nemá loajalitu a důvěru zákaznic (s. 
21 a 23). Bylo by vhodné upřesnit, na základě čeho tak usuzujete, zda z vlastního pozorování, z výzkumu…?  
Analýza vlivu ekonomické situace (Climate, s. 16) mi přijde relativně zjednodušená, zřejmě z důvodu zachování 
stručnosti. Nabízí se i úvaha o přístupu ke značce v duchu Pietra Filipi? Myslíte, že tam jsou nějaké podobné 
momenty?   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vysvětlete prosím, jak je to tedy v současnosti s logem GS, na s.13 se hovoří o dvou podobách; která je 

platná? Obě?   
5.2 Práce pak nabízí mnoho jednotlivých otázek – kdo je tedy Aleš (Alessi) Monteleone? Zaujala mě zmínka 

o litevském trhu, proč myslíte, že zrovna tam?  
 
 
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! 
 


