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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 
 
Slovní komentář: 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A-B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B 

 



 
Slovní komentář: 
 
 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 
 
Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Slovní komentář: 
Jedná se o mezioborovou práci, která integruje znalosti prostředí marketinkové komunikace, 
prostředí gastronomie a jazykové analýzy.  
Po jazykové stránce je práce na vysoké úrovni, výjimečně jsme zaznamenali drobné interpunkční 
chyby (např. v poděkování) či stylizační nedostatky (lépe než vysílaný na České televizi by bylo 
v České televizi). 
Práce výrazně přesahuje požadavky kladené na DP nejenom rozsahem, ale především obsahem.  
Téma je zpracováno podrobně, autorka dobře rozumí prostředí kulinářských pořadů a blogů a čerpá 
z nich potřebné informace.  
Některé pasáže v teoretické části práce se na první pohled jeví jako nadbytečné, ovšem v praktické 
části autorka prokazuje, že celá kompozice je pečlivě promyšlená a velmi systematická. 
Metodologické části je věnován dostatek prostoru, cíle DP i výzkumné otázky byly stanoveny 
s rozmyslem a odpovídají charakteru DP. Praktická část přináší mnohá zajímavá zjištění ze 
zkoumané oblasti. 
Závěr přehledně shrnuje veškerá autorčina zjištění; logicky kopíruje strukturu práce.  
 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Jak by autorka popsala humor Lindy Rybové a Kateřiny Winterové? 

4.2 Jaký je osobní postoj autorky k product placementu obecně a k product placementu 
v Herbáři? 

4.3 Jak konkrétně by autorka využila získané informace v mediální výchově? 

4.4 Může autorka uvést příklad necitlivého užití product placementu?  

4.5  

4.6  

4.7  
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