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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) 
K tezím a jejich zpracování nemám další komentář. 
 
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 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) 
Předkládaná práce je poměrně dobře strukturovaným textem s primárně zajímavým výzkumem vnímaní dvou 
módních značek. K práci mám výhrady zejména vzhledem ke způsobu, jak byla realizovaná její metodologická 
část. Na místě je také uvést, že autor je velmi obratný stylista a text má vysokou úroveň.  
 
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.) 

1 

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)  



Předkládaná práce se soustředí na výzkum vnímání dvou módních značek - Gant a Ralph Lauren ve skupině 
studentů vysokých škol. Autor nejprve vysvětluje proč se rozhodl zkoumat zmiňované značky a následně je 
představuje (zde bych měla značné výhrady ke zdrojům, zejména k citování z webových stran značek a 
uváděním, že je o anonymní zdroj). Autor značky obsáhle představuje, což by vlastně nemělo být hlavním 
obsahem práce. Cílem je zkoumat jejich vnímání studenty. Pominu-li fakt, že Ivy league (souvisí více s 
břečťanem, kterým byly porostlé univerzitní budovy). I v případě popisu značek je mnoho obecných 
nepodložených tvrzení. Nejvíce ale pak samotné úvodní premisa, že zmiňované značky nosí hlavně studenti 
vybraných univerzit. Autor toto tvrzení nepodkládá žádnými daty a může být také zcela mylné. 
Zde se objevuje otázka proč autor zkoumá u studentů značky, které cílí v České republice nad lidi nad třicet let a 
pro většinu studentů jsou nedostupné. 
Zde se zdá úvodní premisa "preppy" stylu a českých studentů lehce nevhodně zvolená. A zde se dostáváme k 
hlavnímu problému práce, a to zvolené metodologii. Autor je velmi obratný ve vysvětlení, jak vše připravil a 
zkoumal, nicméně zcela chybí popis struktury vzorku (autor nejprve říká, že chtěl studenty se stabilním příjmem 
a pak jenom konstatuje, že pro studenty jsou značky drahé). Dále nám nikde není představený dotazník a ani 
není jasné, jakým způsobem autor získal výstupy, které pak prezentuje.  
Není vyloučené, že autor všechny informace má, nicméně nám je neposkytuje. Metodologie není jasně 
specifikovaná, ale hlavně chybí kompletní popis výzkumu a jasná interpretace získaných informací. Navíc v 
případě focus group je vhodné dodržovat určitá pravidla a parametry, které autor nezmiňuje.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Obhajoba práce se bude do velké míry odvíjet od schopnosti autora obhájit si zvolené téma a vysvětlit nám, 
jakým způsobem byly realizovány fokus skupiny. Práci v tuto chvíli hodnotím stupněm dobře s možností 
hodnocení zlepšit. Nebude-li obhajoba dostatečně přesvědčivá, může tomu být naopak. Zároveň zdůrazňuji, že 
neberu v potaz fakt, že autor práci prakticky nekonzultovatl.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Můžete nám vysvětlit na základě čeho jste sestavoval vzorek, jakým způsobem probíhala focus goup. ? 
5.2 Jaká je korelace mezi "preppy" značkami a českými studenty? 
 
 
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! 
 


