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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) 

Cíl, technika i struktura práce jsou v tezi jasně definovány a od výsledné podoby se neliší. 

 

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 3 

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) 

Markéta Němcová si vybrala téma pronikání online strategií zapojování fanoušků a současných či budoucích 

zákazníků do procesu budování značky Škoda Auto. Hlavní důraz je kladen na představení a popsání tří 

sportovních oblastí, které Škoda obsahově rozvíjí pomocí speciálních platforem, tj. hokej, motorsport a 

cyklistika. Tyto platformy mají obdobný cíl, tj. zvýšení viditelnosti v online prostředí, tudíž jejich výběr pro 

porovnání je smysluplný. V každém z bodů (2.1-2.4) ale vidím problémy. V práci je obecný nedostatek 

akademických publikací. Fisk, Godin, Kabani (Hyder) a částečně také Lecinski jsou spíš popularizační knihy, 

které neprošly pořádným recenzním řízením, což by nutně nebyl problém, pokud by sloužily jako doplněk, ale 

teoretická část na nich příliš staví. Některé citované pasáže, např. "online marketing je umění a věda o využití 

internetu k tomu šířit své poselství napříč internetem, pohnout lidmi a přimět je k akci" je minimálně diskutabilní 

a bylo by lepší využít jiných zdrojů. Obecně autorce do budoucna doporučuji tzv. "cross-checking", protože 

pokud jsou předkládány definice, tak by měly být buď z respektovaných zdrojů, nebo podpořeny jiným zdrojem. 

To souvisí i s bodem 2.1. Jako poměrně dost problematickou vidím celou první třetinu práce, která je v podstatě 

jen přejímána z oficiálních webových stránek Škoda Auto a je pouze historická deskriptivní, přičemž její účel pro 

zbytek práce je nízký. Technika práce, která spočívá z velké části v analýze interních materiálů je také relativně 

diskutabilní, protože autorka nepředkládá mnoho kritického hodnocení, nebo konfrontace s jinými zdroji, aby tak 

informace mohly být lépe ověřitelné. Výklad samotný je logický, i když "přeskakováním" z platformy na 

platformu působí druhá část, ač obsahově zajímavá, trochu nekompaktně. 



 

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 4 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Struktura práce není z pohledu akademického textu ideální. 1. kapitola je nadbytečně dlouhá, 2. kapitola patří 

spíše do analýzy, naopak teoretická část, která je poměrně krátká, by měla přijít dříve. Úplně chybí část 

metodologie, kde by bylo vysvětleno, proč byla využita jaká forma výzkumných technik. Přestože si myslím, že 

na bakalářském stupni nutně nemusí být použit primární výzkum, protože je lepší využít relevantních dat, než se 

snažit o výzkum malého rozsahu, i přesto by analytická část měla být víc analytická, kritická, než pouze 

deskriptivní, u čehož i 4. kapitola zůstává. 5. kapitola nabízí kritický pohled, ale je často poměrně subjektivní a 

povrchní, se spoustou hodnocení, které se neopírá o žádná data nebo teorii ("číslo opravdu tristní", "skvělý", 

"žádná sláva"). Práce by měla být tonalitou více neutrální a spíše analyzovat, co a proč je špatně nebo dobře, než 

že to pouze je špatně či dobře. S tím souvisí i hodnocení bodu 3.4 - kromě subjektivních hodnocení ještě 

negativně hodnotím "ich formu", která by se u odborných textů neměla vyskytovat. Závěr práce neshrnuje obsah 

a hlavní teze práce, jak je obvyklé, ale vyjma předposledního odstavce je pouhým obecným zamyšlením. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Celkově práci hodnotím jako "velmi dobře", protože práce obecně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, 

tematika a originalita hodnocených platforem práci povyšuje, stejně jako důraz na aktuální trendy, ale v několika 

bodech (viz výše) je práce spíše na úrovni "dobře", až "dostatečně". Slabou stránkou je literatura, struktura a 

pouze deskriptivní hodnocení - předkládání např. lajků či počtů followerů bez využití jakéhokoliv analytického 

nástroje (např. Netvizz, Gephi, ale i prostá komparace pomocí tabulek, grafů, práce s daty v čase, apod.). 

 

 

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

5.1 Content marketing je v práci předkládán jako něco nového, co se vyvíjí až v souislosti s nástupem 

sociálních médií. Existují ale i kritické hlasy, které zpochybňují to, že by šlo o natolik odlišnou formu 

marketingu, od jiných, tj., že jde spíš o buzzword. Čím se podle vás content marketing nejvíce liší od (ne 

nutně těch nejstarších) druhů marketingu? Kdy a proč se podle Vás tento pojem začal využívat? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
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