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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) 

Struktura práce zůstala ve své podstatě zachována. Byla přidána pouze jedna kapitola a to marketingový mix 

značky Odivi, se kterou bylo původně počítáno jako se subkapitolou. Pro lepší přehled však byla vyčleněna jako 

samostatná kapitola. Jedná se o pozitivní úpravu. 

 

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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Na začátku práce autorka vysvětluje základní informace ohledně módy, které plynule přechází do teoretických 

východisek módního marketingu. V této kapitole se autorce povedlo využít  jak základní liteaturu, tak i 

rozšiřující literaturu vztahující se k tématu. Analytická část je dobře zpracovaná. V části týkající se návrhů 

autorka vyvozuje logické návrhy. Práce je vhodně strukturovaná. 

 

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 2 

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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Práce v této oblasti neobsahuje zjevné nedostatky a je vhodně doplněna obrazovou přílohou. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předkládaná práce se zabývá analýzou komunikační strategie značky Odivi. Je psána velmi čitelně a zároveň 

strukturovaně. Teorie je podložena dostatečným množstvím odborné literatury. Kapitola č. 3 se věnuje popisu 

značky a poskytuje dostatek informací pro to, aby si čtenář udělal ucelený obrázek o zkoumané značce. Tato část 

je dále rozšířena kapitolami věnujícími se marketingovému mixu a po té i samotné analýze komunikačních aktivit 

značky ODIVI. Analytická část je velmi podrobná, je na ní vidět pečlivost autorky. V práci bylo pracováno s 

výzkumnými otázkami, které byly na konci zodpovězeny. 

Práce je zdařílá, autorka zde prokázala svoje analytické myšlení a schopnost vyvozovat logické závěry. 

 

 

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

5.1 V práci uvádíte, že stanovení ceny (u marketingového mixu) je ovlivněno interními a externími faktory. 

Co do jednotllivých faktorů patří? 

5.2       

 

 

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! 

 


