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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: Lenka Homolková  
Název práce: Marketingová komunikace v počátcích Akademie věd  
Autor/ka posudku  

Příjmení a jméno: Markéta Hrabánková  
Pracoviště: IKSŽ - Ph.D. MS 

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

Odpovídá Odchyluje se od Odchyluje se od Odchyluje se od Neodpovídá 

schváleným tezí, odchýlení je tezí, odchýlení je tezí, odchýlení není schváleným 

tezím v práci v práci v práci zdůvodněné tezím 

 zdůvodněné a je zdůvodněné, ale a není vhodné  

 vhodné není vhodné    
1.1 Cíl práce  
1.2 Technika práce  
1.3 Struktura práce 

 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 
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)  
Zejména u teoretického základu možností propagace staví autorka primárně na Vošahlíkové. Existuje spousta 
dalších autorů, kteří se těmto tématům věnují. Je škoda, že je nevyužila.  
V analytické části autorka nedostatečně aplikovala Fawcetta a Marshe, pouze uvádí, že se daným sekcím 

věnujete v souvislosti s jejich přístupem, v obsahu samotném s nimi už ale nepracuje. 

 
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 1 

 kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních 
výtek) Jazyková úroveň práce je velmi reprezentativní. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka zvládla velmi dobře deskriptivně uchopit zkoumané téma a nabídla ucelený a kvalitní obraz dané 

instituce i osobností s ní spojených včetně dobového kontextu. Práce obsahuje precizní teoretické vysvětlení 

pojmů brandingu a brilantní analýzu např. jména a loga. Bylo by vhodné více aplikovat teorii personálního 

brandingu i ostatních teoretiků v dalším obsahu a stejně tak reálně aplikovat teorii Fawcetta a Marshe, jež 

autorka uvádí v úvodu práce, ale dále s nimi nepracuje - v textu nepodkládá svůj výklad (instituce jako značka, 

hlavní představitelé, program ČAVU) jejich teorií. 
 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:  
5.1 V práci se zmiňujete, že dnešní AVČR nevyvolává emoce. Proč si to myslíte? 

5.2 Sehrává v dnešní komunikaci svou úlohu filantropie - lze ji považovat za CSR? 

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!  


