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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Pávová Lucie
Název práce: Internetové memy v komunikaci značek na sociálních sítích
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Zápotocký Jan
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
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)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
A
B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářskou práci Lucie Pávové lze považovat za velmi zdařilou a nadprůměrnou. Autorka nabízí podrobný
vhled nejen do teorie memetiky, ale i do teorií, které s ní úzce souvisejí (Toffle, Bruns, Manovich aj.). Největší
přidanou hodnotu práce lze nalézt právě v teoretické části, kde zřetelně a podloženě definuje často zaměňované
pojmy memetický a virální, charakterizuje základní principy memů a podrobně popisuje jejich životní cyklus.
Práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu, přičemž tuto aktuálnost autorka ilustruje příklady, které jsou mnohdy
několik týdnů staré, což si zaslouží výraznou pochvalu. Není běžné, aby práce na podobná témata byly takto
aktuálně zpracované. Výhradou může být opakování některých částí (podkapitola Důvod k výběru tématu) či
nepodloženost některých tvrzení (existuje přes 4000 druhů meme)
V empirické části autorka jasně definuje metodiku, s níž k výzkumu přistupuje. Výběr zkoumaných stránek je
vhodný, přesto bylo možné ještě více zdůraznit rozdíly mezi oblastí podnikání značek (médium, kvazimédium,
fastfood).
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů

Hodnocení písmenem
A
A

3.3

3.4
3.5

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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A

B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je napsána čtivým, přesto odborným jazykem. Na druhou stranu, nevyhýbají se jí drobné překlepy (jsou
skrze nová média jsou - s. 11, přehlacen - s. 22, případezh - s. 37), chyby formátování (s. 9) či nejasné formulace
(na fyzickém humoru - s. 34)
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Jedná se o nadprůměrnou bakalářskou práci, která naplnila stanovené cíle a jejíž největší přidaná hodnota tkví
v aktuálnosti tématu, které je zpracováno pečlivě a s nadstandardním teoretickým základem.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 13. 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 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!

