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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 cíle avizované v tezích naplnila, zvolená technika byla adekvátní. Struktura práce se částečně od tezí 

liší, autorka konkrétně neuvedla proč, ale změnu považuji za prospěšnou a jasnou. Např. kapitolu 2.1.3. Webové 

stránky www.bepanthen.cz bych doporučila začlenit před samotný popis marketingové komunikace dvou 

konkrétních produktů pod umbrella brandem Bepanthen.   

 

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 D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Ač neustále narůstá množství kvalitních elektronických zdrojů, 11 tištěných titulů je pro akademickou práci 

poměrně malý počet. Velikým přínosem autorky je její praktická zkušenost. V určitých místech může být ale na 

škodu, neboť se pak může stát, že pro ni z praxe zcela jasnou věc už nepodloží teoreticky, nedovysvětlí daný 

termín, ač by to bylo vhodné. To se částečně vyskytlo i v této práci. Techniku hloubkového rozhovoru hodnotím 

velmi kladně, autorka jí celistvě pokryla dané téma, zodpověděla výzkumné otázky a naplnila cíle své práce. Za 

ne zcela šťastný považuji výběr respondentů. Čtyři z nich (Medical Advisor, zdravotní sestra, Pharmaco 

vigilance Officer, Senior Account Manager) pravděpodobně pracují buď ve farmaceutické firmě nebo v oblasti 

marketingu (Senior Account Manager) a mohou mít tedy zkreslený náhled na reklamu a komunikaci vůbec.  

Úvodní deskriptiva komunikace dvou vybraných produktů se zaměřením na digitální média (social media) 

představovala zajímavý úvod do tématu. Věnovala bych ale v rámci ní ještě více prostoru komunikaci na 

sociálních sítích, které jsou primárním zaměřením autorky.  

 

 

 

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.) 

C 

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)  

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Autorka připravila kompletní a přínosnou práci. V rámci komplexně pojatého úvodu se jí podařilo popsat 

specifika a rozdílnosti komunikace farmaceutických produktů a ukázat, jak veliký rozdíl tato pravidla mohou v 

užívání médií znamenat, což jednoznačně považuji za přínosné pro obor. Část popisující komunikaci dvou 

vybraných značek byla zajímavým uvedením do problematiky v kontextu praxe, doporučila bych více se zaměřit 

na sociální sítě. Vyhodnocení této části (efektivity obou kampaní) nepovažuji za dostatečné.  Bylo by vhodné 

závěry více argumentačně podložit. Samotná případová studie, popis výzkumu a jeho realizace byly velmi 

kvalitně zpracované, precizně uvedené a dobře teoreticky podložené. Oceňuji detailní zasazení tématu (značky 

Skinoren i ostatních) do kontextu konkurenčního prostředí a dané kategorie na trhu. Závěr samotné případové 

studie byl velmi dobře proveden, prostor by si zasloužilo i drobné shrnutí první poloviny praktické části.  

  

 

 

 

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

5.1 Zmiňujete výhody vedení webových stránek (social media?) samotnou společností. Jaké jsou nevýhody? 

V rámci komunikačního mixu produktů Bepanthen nezmiňujete PR - nebylo jich využíváno?  

5.2 Na základě jakých dalších atributů (kromě nárůstu o 1 %) jste vyhodnotila kampaně dvou produktů jako 

úspěšné? Dovedete si představit, že Fb profil konkrétního přípravku bude informovat i o ostatních 

možnostech léčby- jak vyšlo z představ respondentek?   

 

 

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! 



 


