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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)
Práce odpovídá tezím.
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
A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce se zabývá zkoumáním účinnosti komunikace vyvolávající obavy při přesvědčování lidí se specifickými
osobnostními charakteristikami. V teoretické části je nejdříve stručně představeno využití emocí v marketingové
praxi. Následně se práce zabývá specificky využitím emoce strachu a nakonec přechází k samotnému jádru práce
nímž je tzv. regulační zaměření - osobnostní dispozice buď k vyhledávání příležitostí, nebo vyhýbání se hrozbám
ve svém okolí. Dle teorie regulačního fitu by osoby s prevenčním regulačním zaměřením měli spíše reagovat na
informace o hrozbách v komunikaci, zatímco lidé s odlišným zaměřením budou vnímavější na informace o
benefitech a potenciálních ziscích. Tyto teoretické predikce autorka následně zkoumá pomocí on-line
experimentu v empirické části práce. Experiment je proveden a popsán pečlivě a metodologicky správně.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
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.)

Hodnocení písmenem
A
A
A

3.4
3.5

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

B
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Struktura práce je vhodná. Formátování a úpravu tabulek v části s výsledky by bylo možné zlepšit.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Silnou stránkou práce je dobře provedený experiment, jehož limity si autorka uvědomuje a v práci diskutuje. Za
slabší místo lze považovat relativně málo popsaný přechod od emoce strachu ke konceptu regulačního zaměření
a potažmo k samotnému experimentu, jenž spíše než s typickým strachem pracuje s vyvoláváním obav.
V teoretické části by vzhledem na téma práce mohla být kapitola o strachu rozpracována více do hloubky na
úkor části o využití emocí obecně. Přesto lze celkově práci hodnotit jako velmi zdařilou a doporučit k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Setkala jste se s nějakou kritikou koncepce regulačního zaměření?
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
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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!

