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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) 
Diplomantka vynechala značku Lush z důvodu rozsahu, což nevadí, naopak jí to umožnilo komparovat dvě 
porovnatelné české značky.  
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracuje převážně se zahraničními zdroji a literaturou, správně definuje všechny použité koncepty a i na 
omezeném prostoru bakalářské práce je schopna je aplikovat.  
 
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.) 

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 1 
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Některé online zdroje jsou mimo citační normu, drobné překlepy.   
 
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, které je navíc poměrně obtížné. Kromě marketingové 
komunikace je nutné totiž zohlednit samotnou povahu a složení produktů, a posoudit tedy, zda produkty 
objektivně jsou přírodní či ne. Diplomantka - byť na omezeném prostoru - dokázala argumentovat a potvrdit 
hypotézy, které si stanovila. Dále provedla vlastní, byť nereprezentatviní výzkum vnímání značek spotřebiteli, 
který přinesl zajímavá zjištění o ambivalentním vnímání "přírodnosti" české kosmetiky. Diplomantka prokázala, 
že obě firmy zneužívají greenwashingu k marketingu svých výrobků, a zároveň analyzovala, že tato 
marketingová strategie se jim u jisté části spotřebitelů vyplácí. Otázkou zůstává, zda značky např. zvažovaly 
certifikaci a proč ji nemají - zda by např. investice do certifikace byly finančněji náročnější, než následné zisky 
apod. Práce je komplexní, průkazná a věnuje se relevantnímu tématu, doporučuji ji hodnotit jako výbornou.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Domníváte se, že značky zvažovaly certifikaci a proč ji nemají?  
5.2 Jaké další české značky (z jakéhokoliv segmentu) se podle vás dopouštějí greenwashingu ve srovnatelné 

míře jako Ryor a Manufaktura?   
 
 
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! 
 


