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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 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce má širokou teoretickou základnu a je obsahově bohatá na historické detaily jednotlivých značek 

 

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 2 

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.) 

3 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



Objevují se chyby v citacích (citace internetových zdrojů, chybí citace u ročních obratů značky Ralph Lauren). 

Autor v práci uvádí zkratky fakult, chybí však seznam zkratek, kde by byly vysvětleny. Stylistická úroveň práce 

je na vysoké úrovni. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor se v práci zabývá vysvětlením "preppy" stylu a popisem dvou značek, které se k tomuto stylu hlásí - Gant 

a Ralph Lauren. Podrobně popisuje jejich historický vývoj. V další části se věnuje výzkumu, na který použil 

focus groups. Tato metoda je obtížná na vyhodnocení a musí být provedena opravdu sofistikovaně. Závěry, které 

jsou vyvozeny z tohoto šetření, jsou dost povrchní. Také zvolená cílová skupina je problematická. Chápu, že 

autor chtěl zvolit vysokoškoláky jako zástupce "preppy" stylu podle amerického vzoru, ale český vysokoškolák 

je od toho amerického odlišný a má jiné priority, nemluvě o tom, že značky Gant a Ralph Lauren jsou v ČR 

zaměřeny na jiný segment zákazníků. Když už se autor zaměřil na vysokoškoláky, měl pokládat jiné výzkumné 

otázky. Zajímavé by bylo srovnání, zda k té či oné značce inklinuje určitá skupina studentů (UK nebo VŠE, 

případně studenti z určitých fakult, apod). V neposlední řadě by bylo vhodné doplnit k jednotlivým studentům 

jejich krátký profil - raději mohla být v práci uvedena fiktivní jména, ale důležité jsou jejich demografické a 

sociologickoekomické rysy, atd.  

V tuto chvíli hodnotím práci stupněm 3 a záleží na výsledcích obhajoby, zda bude student schopen si práci 

obhájit tak, aby mu byla známka zlepšena. 

 

 

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

5.1 Ve výzkumu jste se zabýval polaritními profily, můžete blíže vysvětlit, jak byla tato metoda aplikována a 

jaké jsou z ní vyvozeny závěry? Dají se tyto závěry zobecnit? 

5.2 Stručně ale výstižně shrňte výsledku výzkumu a specifikujte finanční poměry vašeho výběrového 

souboru. 

 

 

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! 

 


