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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) 

      

 

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 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

      

 

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 2 

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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 



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

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomantka se zaměřila na oblast firemních časopisů na příkladu časopisu Active beauty z DM drogerie markt 

(podle mého názoru není nezbytné dodržovat korporátní malá písmena u názvů). Systematicky popisuje tuto 

oblast, její historii a specifika, včetně vymezení domácích oborových soutěží (kterých je v oblasti firemních 

médií překvapivě mnoho). Teoretická část práce je podložena odbornou literaturou, vhodně argumentována a 

představuje kvalitní úvod k praktické části.  

Praktická část popisuje kompletní aktivity marketingové komunikace společnosti, což vede k jejich zkratkovitosti 

a zaměření na detaily, místo aby se diplomantka soustředila na celkové vnímání značky ve společnosti. Dále 

analyzuje obsah časopisu a provádí jeho srovnání s konkurencí, které je v rámci práce přínosné a vhodné.  Hlavní 

težiště analytické části spočívá ve spotřebitelském průzkumu, který diplomantka prováděla prostřednictvím 

online dotazníku. Neuvádí však metodu jeho distribuce (patrně přes facebookové kamarádky diplomantky, což se 

projevuje v zastoupení 99 % žen). Diplomantka sice uvádí, že časopis je zacílený na ženy, takže struktura jejího 

vzorku pravděpodobně odpovídá cílové skupině drogerie (u této informace chybí zdroj), avšak je otázkou, jaký 

byl výběr respondentů a motivace jejich odpovědí. Nepovažuji za vhodný postup filtrováním přes obecné otázky, 

které jsou redundantní. Diplomantka u grafů po profiltrování vzorku neuvádí počet respondentů,  z nichž 

vycházela (N=?). Považuji rovněž za diskutabilní, zda si respondentky vybaví jednotlivé rubriky a jsou schopné 

posoudit, zda je časopis motivuje k nákupu (což se projevuje i v odpovědích). Je otázkou, proč diplomantka 

zvolila tuto (operativně a časově nenáročnou) formu výzkumu a ne jinou metodu, která by patrně přinesla 

zajímavější a poznatky (face to face dotazování u drogerií, focus groups, rozhovory se čtenářkami apod. ).  

Celkově lze konstatovat, že diplomantka splnila nároky kladené na bakalářskou práci, postupovala strukturovaně 

a formulovala vlastní závěry (byť je jejich hodnota diskutabilní). Práci celkově chybí kritická reflexe či snaha o 

větší nadhled - například mezinárodní srovnání časopisu, jak je jen naznačené na příkladu Rakouska, apod. Práci 

hodnotím mezi velmi dobrou a dobrou v závislosti na obhajobě.   

 

 

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

5.1 Jak jste dotazník distrubovala?  

5.2 Proč jste zvolila online dotazník a ne jinou metodu? Jak podle vás metoda ovlivnila výsledky?  

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 2. června 2017  

                                                                                          Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


