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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným tezím
v práci zdůvodněné
a není vhodné

✘
✘
✘

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka si zvolila zajímavé téma marketingové komunikace start-upů a na konkrétní případové studii své
poznatky aplikovala. Cíl i technika práce jsou shodné s tezemi, struktura se proměnila, ale vhodným způsobem.
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
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka k tématu strart-upů příliš čerpá z online neakademických zdrojů, což je ovšem dáno i novostí tématu.
Výklad o start-upech je velmi letmý, autorka výklad někdy až příliš zhušťuje. Na straně 8 například autorka píše,
že Apple představil světu inteligentní hodinky, historie v segmentu smartwatches je ale přeci mnohem delší. Ve
SWOT analýze jako silnou stránku uvádí autorka „unikátní služba“ a ve slabé „velká konkurence s podobnou
službou“. Práce by zasloužila ještě jednu revizi.
Technikou je případová studie, ale není příliš jasné, jak se v analýze Designeros odráží veškeré předchozí
teoretické poznatky o start-upech.
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
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci

3.4
3.5

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Struktura práce je přiměřená, byť se několikrát prolínají teoretické kapitolky s prakticky zaměřenými. Drobné
chyby jsou i ve formálním zpracování (např. různé formáty poznámek pod čarou) a jazyce i stylistice.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka se rozhodla zkoumat specifickou komunikaci start-upů a teoretické poznatky uplatnit v případové studii.
Teoretické poznatky o vývoji Apple a dalších globálních firem, stejně tak obtížné stanovení toho, co je vlatsně
start-up, nejsou příliš použitelné v případové studii.
Největší přínos práce je v detailních komunikačních doporučeních pro firmu, což může být inspirací i pro
podobně zaměřené společnosti.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak lépe by mohli v Designeros používat Instagram?
5.2
Proč si myslíte, že Designeros neuspěje?
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

✘

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 28. 5. 2015

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

