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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 b

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 c

3 Přístup ke konzultacím 15

4 Samostatnost při zpracování 10

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 a

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 a

7 Metodologická kvalita postupu 20 b

8 Struktura a logika textu 25 a

9 Úroveň teoretické části práce 25 a

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 b

11 Práce se zdroji v textu 25 b

12 Úroveň analytické části práce 25 a

13 Úroveň projektové části práce 25 b

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 b

16 Jazyková úroveň práce 10 b

17 Formální úroveň práce 10 b

Celkové hodnocení  1,28 B  
 

 
Připomínky a hodnocení práce: 

Teoretická část je vzhledem k celkovému rozsahu práce příliš obsáhlá, i když věcně 
správná. 
Seznam použité literatury je seznamem odkazů a vlastní Seznam použité literatury tak 
v práci chybí. 
V textu se vyskytují některé formulační neobratnosti typu „soubor autorů uvádí“ (str. 
34.). 
Celkově práce působí spíše deskriptivním dojmem, autorský podíl je poněkud v pozadí. 
 
Otázky k obhajobě:  

 

1) Otázka 
Od strany 47. je popisován průběh změny firemního loga. Využila firma pro tuto 
činnost služeb reklamní (komunikační) agentury? Pokud ano, jakým způsobem 
probíhala spolupráce? 
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2) Otázka 

Jak vnímali tento rebranding klienti společnosti? 
 
3) Otázka  
Vzhledem k poznámce o deskriptivní povaze práce by měl autor odpovědět na otázku, 
zda a případně jakým způsobem se na popisovaných aktivitách on sám podílel. 
 
 
 
Ve Zlíně dne 6. 5. 2010 
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 Podpis hodnotitele práce 

 
 
 


