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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) 

Práce koresponduje s formou a obsahem uvedenými v tezích. 

 

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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce se zabývá zajímavým a aktuálním tématem a její zpracování vychází z relevantní literatury. Praktická část 

je založena na deskripci vybraných ukázek aplikace principů popsaných v teoretické části. Ačkoliv je téma práce 

uchopeno s nadšením, práci by prospělo promyšlenější teoretické ukotvení. Bez něj lze pod téma smyslového 

marketingu v místě prodeje zahrnout prakticky cokoliv. Nejpřesvědčiveji v tomto směru působí části věnovány 

olfaktorickému marketingu, pravděpodobně i díky skutečnosti, že vycházejí z přímé konzultace s odborníkem 

v této oblasti. U jiných smyslů (např. chuti) jsou zvolené příklady a jejich diskuse poněkud problematické. Jen 

protože obvykle rozlišujeme u lidí 5 hlavních smyslů, nemusí mít každý z nich srovnatelné využití 

v marketingové komunikaci. 

 

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 

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)  

Struktura práce je jednoduchá, srozumitelná a dobře zvolená. Kapitola 3 by měla být rozsáhlejší, případně 

včleněna na vhodném místě do kapitoly 1. Na straně 15 se část popisující Kahnemannův přístup k rozhodování a 

neuromarketing nehodí do podkapitoly "Zvyklostní model", kam je dle všeho zařazena. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je pečlivě zpracována a čtivá. Její těžiště spočívá zejména v teoretické části, kde jsou popsány některé 

zatím méně využívány cesty pro oslovaní zákazníka a ovlivnění jeho spotřebního chování. U "praktické" části by 

mohla být vhodnější větší hloubka na úkor počtu popsaných příkladů aplikace smyslového marketingu.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Existuje nějaký ne-smyslový marketing? 

5.2 Pokud je pozorování "nejlepší způsob, jak zjistit, co se skutečně děje" (str. 30), k čemu jsou dobré jiné 

metody výzkumu? 

 

 

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! 

 


