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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 stanoveným 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
A
A
B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Literatura je dostatečná a zvládnutá.
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

3.4
3.5

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

Hodnocení písmenem
A
A
A

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce má dobrou jazykovou úroveň, odpovídá odbornému stylu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce je velmi pečlivě zpracovaná, s odpovídající literaturou, psána kultivovaným odborným stylem jednoznačně
formulujícím základní teze i závěry, s pečlivým poznámkovým aparátem a bibliografickými záznamy. Autorka
také dobře formuluje limity zpracování tématu, je schopna s literaturou pracovat kriticky, s názorem. Zvládla jak
marketingovou literaturu týkající se postojů k humoru v marketingu a reklamě, tak lingvistickou. Téma humoru
zapojuje do širšího kontextu, např. jde o popis psychologických aspektů humoru atd. Podstata práce však spočívá
v analýze humoru v reklamě v bankovním sektoru a zde se autorka s analýzou vypořádala dobře. Výsledkem
práce je vymezení několika kategorií jazykové komiky a jejich odstupňování podle počtu použití v reklamách v
daném sektoru v daném období. Přesně je popsán rozdíl mezi jednotlivými společnosti, jakého typu komiky ve
svých reklamách dané společnosti používají. Téma je zpracováno přehledně formou tabulek, ale i v textové části.
Výhradu bych měla snad k jistému zjednodušení, kdy situační a myšlenkový humor jsou považovány "za jeden
typ, a to humor vycházející ze svého obsahu." Na místě by bylo uvažovat také o slově "kontextový". Z výkladu
autorky to sice vyplývá, ale není daná skutečnost takto pojmenována explicitně.
Chyby v interpunkci jsou výjimečné: např. Nesrovnatelně větší možnosti, než fonetická stránka řeči nabízí
tvarosloví (s. 14)
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Je vysvětlitelný rozdíl v použití jiného druhu humoru u jednotlivých bankovních společností? Například s
ohledem na typ společnosti, s ohledem na nabízený produkt atd.
5.2
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
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 6. 6. 2021
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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!

