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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Felcanová Tereza  

Název práce: Jak staří lidé vnímají vyobrazení stáří/ starých lidí v kampaních neziskových organizací pro 

seniory  

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Rosenfeldová Jana 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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 tezím došlo ke změně struktury práce. Autorka se v teoretické části zaměřila na jiné oblasti než bylo 

uvedeno v tezi a práce tak dostala trochu jiný rámec. Změna byla konzultována a považuji ji za vhodnou a 

přínosnou. Cíl a technika práce odpovídají schváleným tezím.  

 

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 A 

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) 

Teoretický rámec se opírá o přiměřené množství zdrojů, v seznamu literatury ale některé v textu použité zdroje 

chybí. Možná mohla autorka v teoretické části práce věnovat o trochu méně prostoru fenoménu stárnutí populace 

a mohla naopak přidat na zdrojích v částech týkajících se prezentace seniorů v médiích, resp. reklamě. Použitou 

literaturu autorka využívá při stanovení otázek pro rozhovory se seniory, zároveň se k ní navrací i v závěrečné 

diskusi, kde porovnává svá zjištění s autory předchozích výzkumů. Důsledně je zpracována také metodologická 

část práce. Výzkum byl dobře nadesignován, autorka následně realizovala deset rozhovorů se seniory, které 

podrobila otevřenému kódování a tematické analýze.  

 

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 

B 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Pokud bych práci měla něco vytknout, pak je to určitě častý výskyt chyb, zejména pak v interpunkci. Co se týče 

citační normy, chybí v závěrečném seznamu literatury některé použité tituly (Carrigan, Bradley). Oceňuji, že 

autorka přiložila k práci všechny přepsané rozhovory, stejně jako přehled identifikovaných kódů.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Tereza Felcanová se ve své bakalářské práci věnovala stále do značné míry opomíjenému tématu stáří a jeho 

prezentace v médicíh, konkrétně v reklamě. Přesto, že tento segment populace neustále roste, stojí stále trochu na 

pokraji zájmů jak marketérů, tak výzkumníků. V souvislosti s nouzovým stavem na jaře 2020 čelila autorka 

problémům, protože nemohla realizovat plánované rozhovory se seniory, kteří byli jednou z nejvíce ohrožených 

skupin. Jsem moc ráda, že odevzdání práce odsunula na pozdější termín a nerozhodla se pro úpravu tématu. 

Výzkumů, které by se zaměřovaly na tuto cílovou skupinu, je totiž poskrovnu, takže výsledky tohoto výzkumu 

poskytují zajímavý a potřebný vhled do postojů této skupiny k reklamě, stereotypizaci, ageismu a dalším 

zkoumaným fenoménům. Autorka pracovala do velké míry samostatně a prokázala schopnost vědeckého 

uvažování. Po obsahové stránce považuji práci za velmi kvalitní (zejména provedenou analýzu), nicméně 

vzhledem k výskytu mnoha chyb v textu ji hodnotím stupněm B. 

 

 

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

5.1 Jakým směrem by se mohl ubírat budoucí výzkum v této oblasti? 

5.2       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shoda je 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! 

 


