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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) 

- 

 

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 C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka v teoretickém úvodu nejdříve představuje stáří z vývojově-psychologické perspektivy (ve značné míře 

dle Vagnerová, 2007) a ve druhé kapitole detailně popisuje demografický vývoj a prognózy se zaměřením  na 

situci v ČR. Teprve ve 3. kapitole se dostává k jádru práce - společenské percepci stáří a s ním spojených 

představ. V práci se sice často zmiňuje nepřesnost různých mýtů, chybí ale popis skutečných charakteristik a 

preferencí seniorů. Je zmíněn výzkum (U.F.O), ale ne jeho výsledky. Některé na pohled rozporné místa autorka 

dále nerozebíra - např. problém nerealisticky pozitivního, "bezvěkého" zobrazovaní seniorů, preference 

samotných seniorů pro mladší modely v reklamách a d. V rámci praktické části autorka zkoumá reakce seniorů 

na vyobrazení stáří ve 4 reklamách. Volí formu polostrukturovaného rozhovoru s poměrně vysokým počtem 

detailních otázek. Kromě hodnocení prezentovaných spotů jsou respondenti tázání na řadu dalších skutečností, 

jejichž souvislost se stanovenými cíli není zcela zřejmá - místy pak práce sklouzává do ankety na malém, 

nereprezentativním souboru a ztrácí se tak přidaná hodnota kvalitativníhé výzkumného přístupu. S tím souvisí i 

skutečnost, že identifikována témata často korespondují s konkrétními dotazy. Problémem zkoumaného vzorku 

je pak malá nasycenost - většinu respondentů tvoří aktivní senioři z Prahy a okolí.   

 

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.) 

B 

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 práce plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Tečka má být až za 

závorkou s citací. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Celkové jde o velmi dobrou bakalářskou práci, v níž autorka prokázala schopnost pečlivé práce, vedení a 

analýzy rozhovorů. I přes zmíněné nedostatky lze práci hodnotit pozitivně.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Kromě toho, že jsou senioři různí, jaké by bylo jejich mediánové realitě odpovídající zobrazení? 

5.2 Jaké jsou hlavní prakticky využitelné poznatky Vašeho výzkumu?  

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

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! 

 


