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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) 
Teze byly velmi stručné, nedokážu tedy zcela posoudit odchýlení výsledného textu; každopádně byly k analýze 
přidány oproti zamýšleným třem další dvě čerpací stanice (není nikde komentováno). 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
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) 
Teoretická část je dost obecná (někde s nepřesnostmi, zaviněnými asi stručností – např. PR není jen vzah 
s médii), titulů odborné literatury není mnoho, bylo by lépe opírat se o konkrétnější tituly k tematice, třeba i 
odborné články (pokud tedy existují) a příklady z oboru.   
 
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) 

2 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Obrázky jsou někdy rozmazané, chyby jsou v zápisu dat, procent; vyhýbala bych se konstrukcím typu "OMV 
koncept", písmo je místy nejednotné.  Způsob citování není výhodný, neboť splývá s poznámkovým aparátem. 
Libor se jmenuje Podmol, nikoliv Podmola. Samotný poznámkový aparát není téměř využit. Jinak je práce 
přehledná, systematická, v pořádku. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce je relativně stručná, asi i vzhledem k tomu, že čerpací stanice zase tolik marketingových aktivit nenabízejí. 
Některá zjištění plynoucí z dotazníku jsou překvapivá (cena, kvalita, blízkost vzhledem k zájmu spotřebitelů a 
strategie Tank Ono) – lze opravdu oblivnit zájem o danou značku, když člověk prostě "nutně potřebuje benzín"? 
Možná by to bylo patrnější při vyšším vzorku respondentů.  Chybí mi popis metodologie, způsob tvorby 
dotazníku. Jak víte, že TV kampaně popisovaných značek byly úspěšné? (Čím je tvrzení podloženo?) Závěr a 
komunikační doporučení jsou smysluplné, celkově je práce srozumitelná a splňuje nároky kladnené na 
bakalářskou práci.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Do jaké míry je marketing tuzemských čerpacích stanic vázaný na své nadnárodní mateřské společnosti? 
5.2       
 
 
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! 
 


