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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) 

 

Oproti tezím došlo k mírným změnám. Autorka se nakonec rozhodla nesoustředit jen na zvolené představitele FŠ, 

ale na kritickou teorii jako takovou. Tato změna byla konzultována, je v práci zdůvodněna a dává v rámci textu 

větší smysl než původně zamýšlený design výzkumu. Ve spojitosti s tím se samozřejmě mírně změnila i struktura 

práce.    

 

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 A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

 

Autorka se pokusila metodou literární rešerše odhalit vliv frankfurtské školy na současná Critical Marketing 

Studies. Teoretická práce, která by se zabývala kritickým přístupem k marketingu, je v tomto oboru rozhodně 

potřebná a myslím, že podobných textů je zejména v ČR doposud velmi málo. Text je ale především velmi 

zdařilý i po stránce obsahové. Autorka si stanovila několik oblastí současných kritických marketingových studií, 

kterým se následně v textu postupně věnovala a hledala v jejich rámci možný vliv kritické teorie. V průběhu 

celého textu prokázala schopnost kriticky pracovat s nastudovanou literaturou, dostatečným způsobem diskutuje 

také zvolenou metodu (literární rešerše) a závěry, ke kterým dochází jsou přesvědčivé. O pečlivosti a zaujetí, 

s jakými autorka ke zpracování textu přistupila, svědčí také skutečnost, že svůj text konzultovala s Markem 

Tadajewskim, čelním představitelem současných CMS.  

 

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 A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

 

Text je logicky strukturován, využívá přiměřeně poznámkového aparátu a citační norma je v pořádku. Po 

formální stránce textu v zásadě není co vytknout. 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Předložený text považuji na tomto stupni studia za nadstandardní. Autorka přiblížila hlavní oblasti kritiky 

marketingu a pokusila se odhalit propojení mezi Frankfurtskou školou a Critical marketing studies. Vzhledem 

k tomu, že jde skutečně o velmi kvalitně zpracovanou teoretickou práci, může text sloužit také jako studijní 

materiál pro studenty oboru marketingu, protože přináší přehledně a kriticky zpracovaný souhrn hlavních oblastí 

kritiky současného marketingu. Práci navrhuji hodnotit stupněm výborně.      

 

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (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 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! 

 


