UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
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: Posluchová Lucia
Název práce: Ako komunikovať zdravie? Kampane Ministerstva zdravotníctva Českej republiky v období 20122017
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Rosenfeldová Jana
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)
Drobné změny nastaly oproti schválené tezi ve všech výše uvedených aspektech (nejvíce v technice práce, kde
byla vynechána kvantitativní metoda výzkumu), ale všechny byly konzultovány, jsou v práci důkladně
zdůvodněny a vyplynuly z hlubšího ponoření autorky do tématu.
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
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předložená práce je kvalitně a pečlivě zpracována ve všech svých částech. Teoretická část je zaměřená,
nevyskytují se zde nadbytečné definice všeobecně známých pojmů a autorka představuje skutečně jen koncepty
a teorie, které jsou důležité pro následnou analýzu. Další předností práce je opravdu důkladně sepsaná
metodologická kapitola. Autorka použila pro hodnocení vnímání kampaní rámec teorie plánovaného chování,
analýza dat získaných z rozhovorů je provedena pečlivě. Výzkum přinesl velké množství zajímavých zjištění a
autorka věnovala jejich prezentaci a interpretaci dostatečný prostor. Oceňuji také zařazení velkého množství
citací z realizovaných rozhovorů.
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

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po formální stránce autorce také nemám co vytknout. Text je logicky strukturován, práce je psána odborným
stylem, chyby se v podstatě nevyskytují. Také citační norma je důsledně dodržena. Autorka vhodně používá
poznámkový aparát, přílohu práce tvoří například přepisy rozhovorů, přehled kódů, poznámky ke kódování, vše
je dobře graficky zpracováno.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Lucia se ve své práci zaměřila na důležité, ale prozatím málo probádané téma zdravotnických kampaní MZČR a
jejich vlivu na potenciální příjemce. Výsledky výzkumu jsou kvalitním příspěvkem do diskuse o efektivitě
zdravotnických kampaní realizovaných MZČR. Lucia prokázala schopnost vědeckého myšlení, text je podle
mého názoru v rámci tohoto stupně studia nadstandardní a navrhuji jej hodnotit stupněm A.

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
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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!

