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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: El Bournová Amal  
Název práce: Komunikace značek luxusních šperků se zaměřením na značku ALO diamonds

     

 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: PhDr. Hejlová Denisa, Ph.D.  

Pracoviště: IKSŽ FSV UK  
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracuje s dostatečným seznamem literatury a zdrojů, je schopna je logicky aplikovat a abstrahovat i na 
omezeném prostoru bakalářské práce.  
 
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)  
Práce má mj. kvalitní přílohu vč. přepsaných rozhovorů, které mohou posloužit i k dalšímu výzkumu.  



 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si zvolila původní a dosud nezpracované téma, segment luxusních šperků se zaměřením na značku ALO 
diamonds. Vzhledem k tomu, že se jedná již u nás o poměrně rozvinutý trh, který spolu s hodinkami tvoří 
podstatnou část obratu v segmentu luxusního zboží, avšak není příliš teoreticky ani prakticky zmapován, 
popisuje diplomantka v úvodu práce nejprve hlavní surovinu - diamanty, a také hlavní značky na našem trhu. 
Část o diamantech by bylo možné ještě zkrátit. Diplomantka využila k analýze komunikaci značky i mystery 
shopping a pokusila se definovat archetypální pojetí značky, což analýzu komunikace obohatilo a prohloubilo. 
Vzhledem k nedostatku informačních zdrojů ze strany ALO diamonds nelze srovnat náklady vynaložené na 
kampaň a jejich efektivitu, což zůstává otázkou pro další zkoumání. Celkově lze shrnout, že diplomantka 
odvedla ucelenou, komplexní analýzu a i s omezenými mantinely bakalářské práce a zdrojů vypracovala solidní 
práci, již lze při dobré obhajobě hodnotit jako výbornou.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč podle vás ALO nekomunikuje příliš svou zemi původu (ČR/SR) - zajímá to podle vás zákazníky?  
5.2 Jaký je podle vás reálný důvod, proč není značka ALO zastoupena v Pařížské, když je podle vás schopna 

zahraničním značkám konkurovat?  
 
 
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! 
 


