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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) 
Diplomant pozměnil techniku zpracování podkladového materiálu - ustoupil od využití CDA a soutsředil se na 
potenciál, který nabídla koncepcí módů sociální sémiotika. Tento posun je vysvětlený v úvodu (s. 11) a je podle 
mého soudu obhajitelný. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce vychází ze studia základních textů k sociální sémiotice, jejíž postuláty využívá k vlastní analýze. 
K sekundární liteartuře přistupuje diplomant jako k autoritě, tedy bez kritického odstupu. Kormě toho nerozlišuje 
mezi odbornými a publicistickými texty (viz užití textu z Lidovky.cz, s. 61). Navíc do teoretické části zařazuje 
velmi obecné výklady (např. o pojetích znaku), které pak v samotné analýze nevyužije. 
Pokud jde o vlastní zpracování materiálu, rozebíraným ukázkám chybí jakýkoliv kontext - namnoze není zřejmé, 
jedná-li o venkovní reklamu či tištěný inzerát, není jasné, z které je doby (z názvu práce tušíme, že z let 2016 a 
17, ale to je příliš široké vymezení), jaké má postavení v kampani apod. Tato skutečnost také oslabuje důvěru 
v autorovo použití metody. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V textu se vyskytuje řada informací bez udání zdroje (za všechny pozn. 2, s. 47 či tvrzení "reklamy této značky 
/…/ jsou často kritizované jako urážlivé", s. 49, "Březňák v roce 2017 přišel s novou kampaní", s. 53, "muž má 
ostře řezané rysy, plnovosu a oholenou hlavu, což jsou v naší kultuře rysy spojené s mužstvím", s. 57 ad.), práci 
by prospěla závěrečná korektura, která by odstranila hlavně elementární stylistické neobratnosti (např. opakováni 
slov: kupříkladu "často", s. 49, "rysy", s. 57, "tedy", s. 62 ad.) a drobnější gramatické chyby (např. chybné užití 
zájmena "svůj", s. 60). 
Nestandardní a velmi problematické je nezařazení schválených tezí do samotné práce: do vytištěné kopie jsou jen 
vloženy, v SISu nejsou vůbec. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomant předložil práci, která se zajímavým způsobem pokouší využít koncept multimodality, jak se ustálil 
v tradici sociální sémiotiky. Výsledkem tohoto metodologického pokusu je text, který v zásadě naplňuje nároky 
kladené na magisterské kvalifikační práce. Na práci je asi nejhodnotnější právě pokus o aplikaci méně 
frekventované metody a pak zjištění shrnutá v kap. 6, která fakticky představuje příspěvek k využití stereotypů 
v reklamě. 
Jistou slabinu vidím v diskrepanci mezi názvem práce a jejím obsahem. Autor se názvem zavazuje zkoumat 
"mediální obraz české pivní kultury", v praxi se ale věnuje pouze reklamám na pivo - s nevyřčeným 
pedpokladem, že jsou jakousí kvintesencí mediálního obrazu české pivní kultury. To je však značné 
zjednodušení, které z ustavování mediálního obrazu vylučuje např. televizní hranou tvorbu, zpravodajství (s 
častými respondenty z pohostinství), kuchařské show, časopisy životního stylu ad. Stejně tak nebere v úvahu 
narativní rozměr kampaní, tedy fakt, že kampaně mají svou vlastní sociální a komunikační temporalitu (motiv 
"zbláznění/šílenství/normality" v kampaních pivovaru Bernard, tradice reklam plzeňského pivovaru ad.).   
Práce obsahuje některá silná, leč nepodložená tvrzení, která ukazují slabiny toho, jakým způsobem si autor danou 
metodu osvojil. Předvedeme si to na namátkou zvoleném příkladu sloganu "Váží si dnes lidé poctivé práce?", u 
něhož diplomant tvrdí, že "když přistoupíme k módu písma, nejzajímavější je bezesporu obsahová stránka celého 
sloganu, a tedy celkové vyznění sloganu", z čehož vyvozuje závěr, že "autoři reklamy se rozhodli nastolit téměř 
jakousi polemiku o manuální práci" (s. 42) s, že "je zde totiž prezentován názor, že jediná poctivá práce je pouze 
ta manuální" (s. 43). Zcela tím pomíjí fakt, že konotaci sloganu rámuje mód obrazu (pletení vánočky), a že tudíž 
nejde o KAŽDOU manuální práci, nýbrž pouze o ŘEMESLO, což cílovou skupinu vymezuje postatně přesněji a 
autorovu konstrukci nepotvrzuje.  
Celkovou neukotvenost aplikace metody zdůrazňuje řada osobních a nepodložených soudů typu "myslím, že 
samotný nápad není špatný … Taková reklama pak neurazí, ovšem ani nenadchne", s. 44, formulačně neujasněné 
obraty typu "nižší pracující třída" (s. 45), "žena tedy působí spíše jako sexuální objekt, čemuž napomáhá tedy 
hlavně její odění, jelikož zpoza růžové sukně můžeme vidět kalhotky stejné barvy" (s. 62). ad. 
V rovině celkové struktury práce je zarážející, že autor vůbec nepovažoval za nutné vyrovnat se s pojmy 
"kultura" a "pivní kultura", a tedy se sociokulturním kontextem tématu. Přitom se jedná o téma, které je v českém 
prosřtedí přinejmenším rozpracované - viz např. sborník "Hospody a pivo v české společnosti" z roku 1997 
(editor Vl. Novotný). Právě absence zájmu o kontext a "redukce" interpretovaných reklam na pouhá izolovaná 
sdělení je patrně nejzásadnější slabinou autorova přístupu a oslabuje vyznění jinak zajímavého pokusu (na němž 
je cenná například snaha o zařazení layoutu jako jednoho z módů). 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1  Jak se k sobě vztahuje představa multimodality a koncepce komlexního komunikátu?  
5.2       
5.3       
5.4       



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

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 1. 6. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


