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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) 
 
Autorka se odchyluje od schválených tezí ve všech třech ohledech. Tyto změny, které práci nepochybně 
prospěly, jsou hned v úvodu jasně vysvětleny. Velmi vítanou změnou je především odklon o případové studie 
jedné značky k širšímu výzkumu situace v ČR. 
 
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 2 
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) 
 
Teoretická část má všechny potřebné části. Diskuze o food waste a CSR by však zasluhovala širší a hlubší 
kritickou debatu za použití více zdrojů. Za pochvalu stojí to, že se autorka v rešerši literatury vrací k cílům své 
práce, které jsou díky tomu jasně zasazeny do současného poznání. Teoretická část dobře balancuje akademický 
výzkum s popisem současné situace v ČR. 
 
Praktická část postrádá metodologickou a metodickou debatu a především cíl výzkumu, který by sjednocoval 
první a druhou část výzkumu. Následně tak zde chybí jasné určení metodologie, designu, výběru respondentů 
pro první část, způsobu analýzy dat, atd. První část data spíše popisuje, chybí zde jasnější a více cílená 
interpretace, kterou je například možné vidět v druhé části, která je velmi dobře zpracována. Ke konci se však 
vyskytuje analýza reklamních kampaní která není metodicky ukotvená.  
 
Autorka nakonec prezentuje podložené souhrnné závěry nejprve samostatně, poté v kontextu světového 
výzkumu a nakonec v rámci teorií sociálního marketingu a CSR. Tyto části pak jasně demonstrují původnost 
práce. 
 



 
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 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Práce je logicky strukturovaná a podložená jak sekundárním tak primárním výzkumem. Autorka zvládla jak 
terminologii tak citace, přílohy a grafickou úpravu. V textu se občas vyskytují gramatické chyby a překlepy 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Přestože tato práce postrádá teoretické zarámování metodologie, metod a analýzy dat primárního výzkumu, 
jedná se o velmi kvalitní závěrečnou práci, která je originální jak tématem a zpracováním tak samotnými závěry 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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 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! 
 


