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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) 
Jedná se o zmapovaní unikátní komunikační kampaně, která způsobila průlom v novodobé německé maketingové 
komunikaci. Autorka se úkolu zhostila nadmíru odborně a profesionálně. 
 
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 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Zpracování systematické, jednotné, autorka ví, čeho chce v práci docílit. 
 
 
 
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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má skvělý základ ve výborném materiálu propagační akce, je systematická, dobře strukturovaná, 
vyčerpávající a analyticky zpracovaná. Má jazykově ztíženou pozici, takže některé z výrazů musí obtížněji 
vysvětlovat, přesto se snaží, aby pochopení celé akce bylo marketingově správně chápáno.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce je vynikající, ukazuje skvělý příklad dobré komunikace a ve srovnání s Pražskými službami dává jasný 
návod, jak v oblasti marketingu pracovat. Německá kampaň je založena na slovních hříčkách, které uvozují 
některé filmové hity ( Lola rennt, Lola trennt - Lola běží o život, Lola uklízí - Drei Wetter Taft, Drei Wetter 
tough - Happy Bürstday, kosmonaut s nápisem Ein kleiner Schritt … malý krok pro člověka….. apod) Ve 
srovnání s tím, nemohou Pražské služby marketingově konkurovat, ale mohou si vzít dobrý příklad. Navíc jak se 
píše na str. 42… povolání popeláře je spjato s osobním kouzlem, jenž pohltí celé rodiny. I na tom lze stavět. 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zajímavá komparace, že mimoberlínští firmu dobře znají, mimo pražští "svoji pražskou" neznají. Čím to 

podle Vás je? 
5.2 Na závěr práce píšete "V jiných evropských městech si z jejího svérázného, efektního humoru již vzali 

příklad."  Kde konkrétně a jak? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

Navrhuji k ocenění pochvalou za bakalářskoun práci při promoci.  
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


