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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) 

      

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu E 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 

 

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

      

 

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 A 

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.) 

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 



 

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

Přece jenom stále platí, že v českém textu, zejména odborném, skloňujeme ženská příjmení a k tomu 

potřebujeme přechylovací příponu -ová. V seznamu literatury a v 1. p. lze ponechat původní tvar příjmení (viz 

pravidla  IJP). Stylizace textu není nejvýstižnější, místy jde spíš o vyprávění a metaforičnost, stylizace občas 

vázne na úrovni vazeb, skloňování ("Příkladem mohou být politici, kteří se stylizují do určitých rolí, jako 

hrdiny nebo ochránce"), což narušuje čtenářský komfort. Autorka se mine i významem slov, např. 

"ochranářství" (s. 31) neznamená chránit rodinu a okolí, ale je to "organizovaná ochranná péče o přírodu, 

památky" (SSČ). Na přesvědčivosti výkladu ubírá i neterminologické vyjadřování, které autorka práce používá; 

viz níže první otázka; dále např. "Celkově je komunikace (dm) velice milá, (…)" (s. 31). Podle čeho poznám, 

že je komunikace "milá"?; hovorovost, např. "férové produkty" (s. 36), pokleslé vazby "je za to šťastná" (s. 38).  

Poměrně časté jsou chyby v interpunkci, v mnoha případech čárky spíš chybí ("ve které jsou především matky 

tedy pečovatelky"; "v kapitole výsledky analýzy uvedu u kterých prvků"; "V dm prodejnách je jí příjemněji, než 

u konkurence a oceňuje chování"; "Zároveň se vyznačuje velkým množstvím privátních značek jako je 

levnější"; "přijímají je takové jací jsou" atd.  atd.), chybí někdy také interpunkce za větou atd.   

  

    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Problematičnost teorie archetypů spočívá v tom, že archetypy nemají jednoznačnou interpretaci, a proto 

interpretace archetypů nejsou vždy stejné. Z toho důvodu nejsou v jednotlivých výkladech dostatečně 

přesvědčivé, pokud nemá autor analýzy hlubší čtenářské zázemí o společenských schématech, rituálech, 

vzorcích atd. Někdy se těžko  hledají hranice jednolivých kategorií a typů; atributy je potřeba dobře zvažovat; 

např. obdarování ještě nemusí znamená péči.  

Na druhou stranu je třeba říct, že BP vychází z marketingové linteratury, která s archetypy pracuje už svým 

vlastním interpretovaným (předepsaným) způsobem, což v podstatě samotnou teorii archetypů a její využití 

omezuje. Autorka BP se snaží postupovat pečlivě na základě zvolené literatury, ale snaží se také naplnit 

předepsané kategorie na základě "vlastní metodiky" (ta spočívá ve vlastním výběru toho, nač se autorka 

zaměřuje, a interpretaci vlastních vybraných materiálů a postupů komunikace dm), ve výsledcích se však a 

právě proto odráží velká míra subjektivity, která nemusí být pro čtenáře přesvědčivá. Jak už bylo uvedeno, 

napomáhá tomu i "neodborný" jazyk a nedostatečná hlubší znalost problematiky archetypů. Vycházet jen ze 

schématu, který koneckocnů najdeme i na internetu, nestačí.   

K tématu archetypů je dobré znát nejen práce C. G. Junga, ale také např. Mytologii Rolanda Bartehese, 

objasňující archetypy v západní civilizaci, kde by také autorka načerpala způsob, jakým je možné jednotlivé 

archetypy na současnou společnost aplikovat, resp. v čem je možné archetypální vzorce spatřovat, a především 

by získala náhled na postup při interpretaci (text R. B. však nebyl v zadání, takže pro autorku znamená v této 

chvíli jen doporučení).      

 

 

 

 

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

5.1 Popisujete: "zaměřuji (se) na tón, jakým je sdělení komunikováno". Můžete objasnit, co myslíte tím 

"tón". Není to termín, nemá tedy jednoznačně stanovený obsah, který by se dal sledovat.  

5.2 Mnoho reklam dm se však soustředí na péči o sebe, v drogeriích hledá mnoho zákazníků právě péči o 

sebe sama. Je potom nějaký rozdíl v takovém případě v archetypu? Nepředstavuje kampaň 

"výjimečnosti" člověka orientaci na jiný archetyp? Pracuje výhradně marketing jen s 12 archetypy podle 

základní uvedené literatury?    

 

 

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

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



 

      

 

 

Datum: 2. 6. 2019                                                                                          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! 

 


