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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce se změnila ve složení kapitol
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
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teoretická část práce je složena ze základních pojmů, které se vztahují k tématu (navrhla bych věnovat měnší
prostor některým subkapitolám z kapitoly 1) a k marketingové komunikaci. V části o marketingové komunikaci
pozitivně hodnotím to, že autorka zmiňuje body, které se vztahují k blogům a nezachází do příliš obecné
problematiky.
Praktická část je rozdělena na popis zvolené metodiky práce a na primární výzkum, ve kterém byla zvolena jako
kvalitativní metoda strukturované dotazování.
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
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
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
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je dobře strukturovaná, doplněná relevantní obrazovou přílohou a až na drobnosti má dobrou formální
úpravu. Drobná výtka směřuje ke značení tabulek a obrázků a jejich zdrojování.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé a aktuální téma. Teoretická východiska obsahují základní
prvky, na které lze navazovat v praktické části.
Kvalitně je zpracovaná část věnující se metodologii. Otázky v rozhovorech byly nastaveny správně tak, aby cílili
na podstatu věci. Větší prostor bych poskytla shrnutí, které je uvedeno pouze v závěru. Myslím, že v této práci by
to bylo přínosné.
Oceňuji i přehledný seznam aktuálních food blogů, které jsou uvedeny v tabulce na str. 32.
V práci jsou patrné v podstatě úspěšné snahy o propojení teorie s praxí.
V tuto chvíli hodnotím práci mezi výbornou a velmi dobrou, protože se v práci vyskytují drobné nedostatky
zmíněné výše.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Myslíte si, že by food blogeři měli řešit i právní stránku věci, která souvisí s hospodářskou soutěží?
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!

