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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: HIBLEROVÁ Adéla  

Název práce: Multiple Brand Celerity Endorsement: Případová studie David Beckham 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Mgr. ŠESTÁK Zdeněk 

Pracoviště: ext. FSV UK 

 

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) 

Bez zásadních přípomínek. 

 

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 2 

 

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

Použitá literatura - kvantitativně nad průměrem. 

Jasně daná metodologie. Akceptace návrhu vedoucího práce (deskriptivní analýza vs. Komparace kampaní). 

Vyhodnotit velké množství dotazníků není obj. „snadné“, je technicky i časově náročné. Oceňuji a kladně 

hodnotím vymezení, definice termínů v úvodní teoretické části. Pro úplnost snad jen poznámka, že autorka se 

mohla více věnovat též termínům: známost, sláva a především image. Ze způsobu zpracování je poznat pečlivost 

a snaha autorky práce ukázat schopnost orientace v oboru. 

 

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 - 

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.) 

- 



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 2 

 

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

Nemám zásadní výhrady k jazykové a stylistické úrovni bakalářské práce, tato úroveň je lehce nad průměrem 

srovnatelných děl. Ke struktuře předložené práce nemám kritické připomínky. Logické řazení kapitol. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Vhodný výběr atraktivního tématu BP. Autorka předkládá v BP zajímavé postřehy a zjištění. 

Byť rozsah práce samozřejmě není jediným kritériem hodnocení a automatickou garancí kvality, konstatuji, že na 

daném prostoru přináší BP „svou určitou hodnotu“. 

Přesto bych subj. preferoval větší, hlubší a širší skutečnou další verifikaci předložených závěrů, zároveň 

akceptuji dané podmínky, splněnou zvolenou metodologii a zmíněný rozsah práce. S přihlédnutím k faktu, že 

autorka BP navštěvovala v rámci svého studia kurz Sportovního marketingu, který oponent této BP vedl, 

navrhovaná známka je: výborně. 

 

 

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

5.1 Stručná komparace Multiple Brand Celebrity Endorsement - český sportovec, např. Petr Čech 

 

5.2  

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………09.06.2017………………                                                                Podpis: …….………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


