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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) 

Na rozdíl od tezí je výsledná práce rozšířena o pohled na komunikaci Global Energy Balance Network,což je pro 

komplexní pohled na danou krizovou komunikaci Coca-Coly nezbytné, takže změna je k dobru věci.  

 

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 1 

 

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

Diplomantka předkládá relevantní teoretický výklad, který místy působí poněkud těžkopádně, což je ale 

pravděpodobně způsobeno vinou témat samého (např. fáze krize.). Jinak pracuje s odbornými i mnoha veřejnými 

zdroji, které se kauze věnují. Součástí práce je mediální analýza reflektující, která média se kauze věnovala, 

v jakém rozsahu, s jakou tonalitou (diplomantka poznamenává, že ne všechny zpočátku předpokládané 

zahraniční výstupy byly nakonec přístupné), což zrcadlí průběh krizové komunikace Coca-Coly. Vhodně zvolena 

a vyložena jsou jednotlivá subtémata (focus groups aj.)   

 

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 2 

 

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

Obrázky nejsou zcela pefektně popsány (úzus: nahoře název, dole zdroj), poznámkový aparát není využit. Práce 

je srozumitelná, bez zásadních jazykových chyb (x email).    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je důkladná; konzistentní, pečlivě zpracovaná; diplomantka detailně, za pomocí dostupných zdrojů o aféře 

i odpovídající odborné literatury zpracovala případovou studii krize společnosti Coca-Coly a její následné 

krizové komunikace a zhodnotila je. Analyzovala detailně jednotlivé kroky a použité komunikční nástroje, vše 

nezbytně vztahovala k blízké organizaci Global Energy Balance Network, jež byla s kauzou Coca-Coly blízce 

propojena.    

 

 

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

5.1 Shrňte nejzásadnější klady a zápory krizové komunikace Coca-Coly v této aféře. 

5.2  Existují nyní ve veřejné rozpravě nějaké stopy po proběhlé kauze, či je zcela zapomenuta?    

 

 

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! 

 


