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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) 

V průběhu práce se ukázalo jako smysluplné částečně upravit těžiště práce. Došlo tedy k odchýlení od původně 

schválených tezí avšak toto odchýlení je dobře zdůvodněné. Zahrnutí konkurenčních značek do analýzy 

poskytuje komplexnější pohled na komunikaci značky Globus na sociálních sítích včetně Facebooku. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Sociální média jsou poměrně překotně se vyvíjející oblastí marketingové komunikace a proto je poměrně složité 

najít spolehlivou literaturu relevantní pro účel práce autorky. V tomto smyslu se autorce podařilo najít a použít 

dostatečné množství různých zdrojů. Jinak bych ocenil o něco lepší strukturovaost práce a určitou jednoznačnost 

různých prohlášení, popř. závěrů - kupř. vztah mezi 6.2 Výzkumné otázky a 6.4 Shrnutí poznatků.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

A 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Obecně má práce funkční strukturu a logicky čtenáře vede od obecného ke konkrétnímu. V práci se vyskytují 

různé stylistické chyby a opomenutí, kterým by bylo dobře se vyvarovat - kupř. stylizace poslední věty prvního 

odstavce Kapitoly 2.2 (strana 11) nebo Název Grafu 1 ("recenze" místo správného "inzerce") 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka prokázala schopnost zpracovat téma sociálních médií i v teoretické rovině s dostatečných ukotvením 

v rámci celé integrované marketingové komunikaci. Zároveň prokázala schopnost pracovat s analytickými 

nástroji online komunikace a výsledky této analytické práce pak použít při analýze komunikace značky Globus a 

jejich konkurentů na Facebooku.  

 

 

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

5.1 Vedle přímé konkurence (obdobné obchodní formáty zmíněné v práci) se v posledních letech hlásí silně o 

slovo formát e-shopů s potravinami (kupř. rohlik.cz). Je v něčem jejich strategie komunikace na 

sociálních sítích odlišná, popř. vidíte v jejich komunikaci něco zaznamenáníhodného? 

5.2 Mark Zuckerberg nedávno prohlásil, že změní cíle svých produktových týmů a bude více podporovat 

"dobře strávený čas" na Facebooku prostřednictvím "většího počtu smysluplných sociálních interakcí" 

(více kupř. zde https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3726182/zuckerberg-facebook-se-musi-vratit-ke-

korenum.html). Může mít toto vliv na strategii komunikace komerčních značek na Facebooku, popř. jaký? 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 12.01.2018                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF 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! 

 


