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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Naplnění tématu a rozsah práce 40 A

2 Nastavení cílů a metod práce 30 A

3 Úroveň teoretické části práce 50 C

4 Úroveň analytické části práce 50 A

5 Úroveň projektové části práce 50 B

6 Splnění cíle práce 60 A

7 Struktura a logika textu 40 B

8 Kvalita zdrojů a práce s nimi v textu 30 C

9 Inovativnost, kreativita a využitelnost návrhů 20 B

10 Jazyková a formální úroveň práce 20 C

Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,37 B

 
Připomínky a hodnocení práce: 

Studentka si vybrala aktuální internetové téma. Cílení firem na internetovou generaci je 
budoucnost. Práce je zpracována dobře, ale pár faktických chyb se zde objevuje. V teoretické 
části chybí kritický autorský pohled, což je u diplomové práce nutnost. Logickou posloupnost 
textu narušují anglické citace, některé publikace chybí v seznamu použité literatury (kniha od 
VAID), který navíc není rozdělen na knižní a elektronické zdroje. 
Praktická část analyzuje on-line nástroje značky Nugget a následně navazuje analýza 
konkurence, což je plus zpracované práce. V projektové části chybí finanční náročnost 
projektu, odbornou hodnotu práce snižují překlepy. 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Ve SWOT analýze uvádíte jako silnou stránku historii a tradici značky. Myslíte si, že 
pro internetovou generaci je tento fakt důležitý? Pokud ano, proč? 

2. Na str. 60 uvádíte, že aktivní účastnící komunikace o značce na sociálních sítích jsou 
většinou i zákazníky značky. Mohla byste tento fakt doložit? 

3. Mohla by autorka práce při obhajobě doložit finanční náročnost předloženého 
projektu? 
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