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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) 
Výsledný text odpovídá tezím. 
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka pracuje s dostatečným množstvím odborné literatury k tématu. Oceňuji pečlivě provedený a dobře 
metodologicky sestavený a popsaný výzkum, jenž přináší relevantní data v oblasti komunikačních aktivit českých 
parfumerií, zejména právě Sephory.    
 
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 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)  
 V práci se výjimečně objevují chyby pravopisné či interpunkční. Zuby nehty bych se bránila konstrukcím typu  
"Sephora štetec", "Douglas komunikace" atd. Text je celkově velmi vyspělý, dobře formulovaný a čtivý, výklad 
systematický. Práci doprovází grafy, přílohy, přepisy rozhovorů.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomantka předkládá původní a promyšlenou práci na přitažlivé téma komunikace parfumerie Sephora (i její 
konkurence); důležitou součástí textu je její vlastní výzkum, jehož výsledky jsou při daném počtu respondentů 
skutečně vypovídající (zaujaly mě třeba odpovědi na otevřenou otázku, s. 47). Pár poznámek: na s. 12 zmiňujete, 
že v rámce kampaně lze obtížně předvést vůni: co právě zmiňované vzorky? Překvapuje mě, že nejsou 
k dispozici data o prodejnách, s. 20, upřesníte, prosím? PR aktivity (s. 29) – je otázkou, nakolik jde skutečně o 
neplacenou službu, v jakém množství a rozsahu se dávají "vzorky" na testy redakcím časopisů, viz etické 
hledisko, s. 9… Práce má i přesah v podobě konkrétních doporučení (proč myslíte, že Sephora doposud český e-
shop neprovozuje?) a svou úrovní (i rozsahem) překračuje nároky kladené na bakalářskou práci. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Myslíte, že expanze Sephory do jižních Čech a na Vysočinu by byla úspěšná? 
5.2 Dělá "asistentka prodeje" něco jiného než "prodavačka"? (Zajímá mě spíš jazykový pohled.) 
 
 
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! 
 


