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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) 

Práce v zásadě odpovídá tezím.  

 

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 C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 

 

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

Práce začíná stručným popisem marketingové komunikace na sociálních sítích, přičemž hned uvádí konkrétní 

příklady této komunikace značkou Nemléko. Teprve pak následuje historie digitální komunikace, principy 

komunikace na sociálních sítích, historie sociálních sítí a teprve pak je představena samotná značka Nemléko. 

Práce tedy nabízí stručný přehled marketingu na sociálních sítích a podrobný popis historie a aktivit značky. 

Druhou část tvoří dotazníkové šetření o značce Nemléko a jejich komunikačních kanálech. Realizovaná 

výzkumná část má řadu metodologických limitů a nedostatků, které nejsou v práci dostatečně reflektovány. Po 

obsahové stránce se tudíž práce jeví jako problematická.   

 

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 C 

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.) 

B 



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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Struktura práce působí místy zmateně, jak již bylo popsáno výše. Úprava práce odpovídá požadavkům a 

zvyklostem. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Základní problém práce tkví v jejím zaměření – dochazí ke spojení deskripce značky a jejích aktivit s teoretickou 

částí věnovanou sociálním sítím a dotazníkovým šetřením. jež má nekorespondující cíle a použité metody. Např. 

jako cíl je stanoveno "zjistit, jaký dopad na zákazníky měly použité marketingové techniky - sociální sítě, a 

zkoumat jejich efektivitu" jako hyptoézy jsou ale stanoveny: a) zákaznící budou většinou mít 19-26 let, b) 

nejčastější zdroj informací budou sociální sítě a influenceři a c) respondenti budou hodnotit sociální sítě Nemléka 

spíše kladně. Je zřejmé, že deklarovaný cíl s hypotézami nijak nekoresponduje. Cíle navíc nelze dosáhnout 

administrací dotazníku 200 respondentům na sociálních sítích – nelze se pak divit, že respondenti jsou spíše 

mladí, o Nemléku se dozvěděli spíše ze sociálních sítí a že Nemléko hodnotí spíše kladně.   

 

 

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

5.1 Pokud by nějaká značka k propagaci využívala pouze komunikaci na sociálních sítích, jak nejjednodušeji 

by bylo možné měřit účinnost této komunikace? 

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: 4. 5. 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! 

 


