UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
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: Ulmanová Zuzana
Název práce: Online komunikace strartupů. Případová studie Designeros
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Máchová Eva
Pracoviště: MKPR IKSŽ FSV UK
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Obsah práce odpovídá schváleným tezích, změny se mírně projevily ve struktuře, ovšem ku prospěchu věci –
logickému členění, přehlednosti obsahu práce a vysvětlení relevantních pojmů.
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)
Samotnému tématu start-upů se autorka věnuje velice povrchně. I příklady světově proslulých start-upů popíš
velice obecně, pár větami. Spíše jen ilustruje, vyjmenovává než vysvětluje (chybí mi poukázání na dobré,
potentní či naopak rizikové vlastnosti start-upů, ilustrované právě na uvedených globálních příkladech.
Teoretická část čerpá z omezeného množství zdrojů, je velice obecná, proto v případové studii chybí jasné
faktory, na kterých lze teoretickou část aplikovat a odhadnout ekonomickou úspěšnost Designeros.
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
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2

3.5

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Obecně je práce vyhovující, objevuje se zde drobné množství nedostatků ve stylistickém zpracování či práce
s citace a poznámkovým aparátem.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Oceňuji autorčinu snahu postihnout relativně nové téma na trhu, které nemá velkou oporu v akademické
literatuře (bylo by vhodné použít více odborných podkladů ze zahraničních zdrojů pro teoretickou část).
Hlavním přínosem práce je praktická část – případová studie, která detailně mapuje současnou komunikaci startupu Designeros přímo od zdroje a zejména přináší konkrétní doporučení, návrh aktivit, jak postupovat
v obdobných projektech.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Největší slabina současné komunikační strategie Designeros.
5.2
Vysvětlení jednoho hlavního doporučení, které by mohlo Designeros pomoci, aby uspělo (autorka je
velmi skeptická).
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 8. 6. 2015

Podpis: ………………………………..

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

