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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) 
 
Oproti schválené tezi došlo k mírné úpravě struktury práce. Autorka také nakonec analyzovala jen sociální síť 
Instagram, což se mnou konzultovala a v úvodu práce změnu zdůvodnila. 
 
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 B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Autorka se ve své bakalářské práci věnuje aktuálnímu tématu označování reklamy na Instagramu a vnímání této 
problematiky dětmi. Práce je celkově na velmi dobré úrovni, její analytickou část však přece jen hodnotím lépe 
než tu teoretickou. V té se věnuje například psychologii dítěte, reklamě cílené na děti a etickým problémům s tím 
spojeným, související legislativě apod. Chybí mi větší propojení jednotlivých částí, u některých kapitol není 
jasné, proč jsou zařazeny. Například pokud autorka uvádí příklady zahraniční legislativy, je důležité uvést proč 
se tak děje. Je to proto, že některé aspekty upravuje lépe než legislativa čeká? Pak by také bylo dobré vrátit se 
k této teorii v závěru. Pomohlo by například zavedení obdobné legislativy k vyřešení problémů zjištěných 
v rámci výzkumu? apod. Výzkum s dětskými participanty byl zajímavě nadesignován a přinesl řadu zajímavých 
zjištění. K mému překvapení (a možná proti výsledkům výzkumu realizovaného na FSV?) neměly děti 
s rozpoznáním reklamního obsahu až takový problém a navíc k reklamě na Instagramu přistupovaly poměrně 
kriticky.  
 
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 A 
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) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Po formální stránce je bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Stylisticky i jazykově splňuje nároky na odborný 
text. Také citační norma je dodržována. Text vhodně doplňují ilustrace a přepsané rozhovory jsou součástí příloh 
práce.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Ráchel Mimochodková zpracovala kvalitní bakalářskou práci, její zjištění jsou zajímavá a původní. Autorka 
prokázala schopnost samostatné práce i vědeckého myšlení, zároveň se však také snažila zapracovat všechny mé 
náměty a připomínky. Práci navrhuji hodnotit mezi stupni A a B, v závislosti na průběhu obhajoby.      
 
 
 
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: 

     

                                                                                          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! 
 


