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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Bartoňková Eva  
Název práce: Marketingová komunikace firmy Bayer se zřetelem na uvedení produktu Foresto na český trh 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Halada Jan 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Autorka bakalářské práce se neodchyluje od stanovených tezí, dodržuje strukturu, cíle a techniku práce.  
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce z hlediska použitých pramenů a literatury je bohužel limitována jak svým tématem, tak i jejich dostupností. 
Diplomantka v tomto smyslu se ocitla v nevýhodě, ovšem nemohla ovlivnit své zdroje, jak o tom píše v závěru 
práce. Jinak je ovšem výklad konzistentní, logika popisu je dodržena. Závěry práce jsou v souladu se stanoveným 
záměrem. 
 
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 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.) 

1 

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)  
Struktura práce je dobře rozvržena, autorka věnuje adekvátní prostor zvolenému tématu. Poznámkový aparát i 
citační normy jsou dodržovány, bez zjevných nedostatků. Jazyková stránka práce je rovněž  kvalitně zpracována. 
Přílohy jsou poněkud skromné, nicméně text doplňují. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Eva Bartoňková si zvolila pro svou bakalářskou práci deskripci, kterou aplikuje na problematiku nejen 
zkoumaného produktu, ale samozřejmě i na všechny komunikační aktivity, jež s jeho prezentací souvisejí. 
Určitým problémem, na který ovšem diplomantka upozorňuje a s kterým se musela ve své práci vyrovnávat, je 
omezený prostor zdrojů. Přirozeně, že to je záležitost, kterou jí nelze jednoznačně vytknout, pouze jen, který 
však není ani v tomto případě ojedinělý, s kterým se studenti bakalářských prací marketingu potýkají. Avšak 
vlastní výzkum, o kterém se v závěru zmiňuje, mohl být viditelnější a reprezentativnější. Závěry, komparace 
apod. jsou využitelné pro další obdobná zkoumání a srovnání v této oblasti. Navrhuji známku výbornou až velmo 
dobrou, bude záležet na obhajobě.. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Co chystá fírma Bayer nového v tomto druhu nabídek na našem trhu? 
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! 
 


