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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně  

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

  Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně  

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

Podprůměrná   Průměrná   Nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Diplomantka si sama aktivně zvolila téma, které má především praktické využití. Na jedné 

straně je třeba ocenit, že pracovala opravdu samostatně. Na druhé straně častější konzultace 

mohly zabránit některým zbytečným pochybením v citaci literatury a také v logické stavbě 

práce.  

V teoretické části prokazuje velmi dobrou znalost problematiky, cituje dostatečné 

množství autorů, včetně zahraničních a také dokáže velmi logicky skloubit jednotlivé 

poznatky. Dobrý vhled do problematiky je podpořen i poměrně vyzrálým jazykem a 

nadprůměrnou vyjadřovací schopností. Je poznat, že autorka se v daném prostředí pohybuje, 

zná ho i z praktické stránky, což je třeba ocenit. V této části prokázala dobrou schopnost 

zacházet s literaturou, včetně její citace. V této oblasti (citace zdrojů) se však dopustila 

několika zbytečných chyb – viz připomínky, které trochu snižují jinak velmi nadprůměrnou 

úroveň práce. 



Grafická úprava i jazyk autorky je na úrovni, cením řadu vhodně zvolených 

ilustrativních obrázků, příloh. 

Cíle jsou stanoveny jasně, ale úkoly práce mohly být popsány konkrétněji, vzhledem 

ke skutečně realizované analýze. Také stanovení hypotéz (jak k nim autorka dospěla) mělo 

být věnováno více místa.   

Použité metody lze považovat za adekvátní, vzhledem k cílům velmi vhodně zvolené.  

Vzorově byly provedeny například obě operacionalizace (jak dotazníku, tak rozhovoru). Také 

použití statistických metod (chí-kvadrátu) při zpracování dat není bohužel u našich DP ještě 

zcela standardní. Metodologicky hodnotím tedy práci jako nadprůměrnou, včetně interpretace 

získaných dat.  

  Výsledky jsou prezentovány podle jednotlivých otázek. Oceňuji zejména souhrnnou  

diskuzi, která je nejen rozsáhlá , ale i zasvěcená. Také navrhovaná opatření pro 

marketingovou komunikaci jsou výborně propracovaná, včetně časového a finančního plánu 

uskutečnění, což nebývá vždy obvyklé. 

  Na druhé straně mám výhrady k „logické stavbě práce“, kde se jednak mísí použité 

metody s teorií (viz připomínky) a také pořadí prezentace výsledků v grafické podobě 

následuje až za jejich interpretací - popisem, což působí dost neobvykle a také nepřehledně.   

Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Úkoly práce mohly být konkrétnější, takto sepsané působí poněkud abstraktně.  

 

2. V teoretické části projevuje dobrý přehled o problematice, není však vždy důsledná, 

resp. občas nepřesná v citacích. Např. na s. 15 uvádí známý model AIDA, jako vlastní 

zpracování-o tom se dá i pochybovat, přičemž do modelu nepřidává další „S“, o 

kterém ale autorka ví, protože ho poté sama popisuje. Dále na s. 16, 20 a 26 prezentuje 

převzatá schémata bez uvedení stránky, dtto je pozorovatelné při přímé citaci Voráčka 

na s. 23. Citace stránky jsou naopak důsledně oddělovány poněkud neobvyklým 

způsobem od jmen autorů a letopočtu uvedených v závorce (např. na s. 24,29,34 a 

jinde). Jde však zjevně o formální a spíše marginální nepřesnosti. 

 

3. Jako poněkud logicky nevhodné se jeví mísení teoretických úvah o metodách 

s uváděním konkrétních metod, použitých při výzkumu (s. 41-45). 

 

4. Při prezentaci výsledků je použito poněkud nevhodné řazení komentáře vzhledem ke 

grafickému znázornění výsledků. Napřed by bylo vhodnější výsledky představit 

v grafu a pak je komentovat.  

 

5. Také interpretace dat uvedených přímo k jednotlivým otázkám je občas jen popisná .  

Mohla by jít více do hloubky . Např. u otázky č.8, s. 61 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. V otázce č. 8, týkající se návštěvnosti se při popisu výsledků spokojujete 

s konstatováním, že „frekvenci  návštěv je možno považovat za četnou“. Jaká by 

podle vás měla být dostatečná? Z výsledků vyplývá, že prakticky 40% lidí tam 

chodí jen 1x týdně nebo méně často (1x za měsíc).  

 

2. Na základě jakých poznatků jste formulovala své hypotézy?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na práci diplomovou. Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi dobře   



 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 1. 5. 2017        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


