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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) 

V metodické části i abstraktu postrádám explicitně formulovaný cíl práce (resp. výzkumný cíl). Přestože z popisu 

lze chápat, čeho studentka chtěla dosáhnout, výzkumný cíl bych doporučil přesně výzkumně specifikovat (v 

použité formulaci jej vnímám jako vágní). Z toho důvodu v této oblasti dávám snížené hodnocení. Jinak je ale 

práce a použitá metodika homogenní a drží jednotnou línii.  

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Teoretická východiska poskytují robustní uchopení problému a obsahují veškerá relevatní témata. Napadá mě 

jediné rozšíření o krátkou zmínku o problematice závislosti na tabáku a vulnerabilitě vůči nikotinu u cílové 

skupiny dospívajících (nicměně chápu, že je toto nad rámec oboru studentky). Autorka vychází z aktuální 

literatury včetně prestižních zahraničních článků. Provedená rešerše zdrojů je bohatá a aktuální. Struktura 

teoretické částě je přehledná. Drobná poznámka k formátování textu a sazbě - zde bych doporučil doladit drobné 

nedostatky např. aby titulek a obrázek byly vždy společně na jedné straně. Stejně tak udržování odstavců kapitol 

apod. Naopak oceňuji přehledné zpracování opatření regulace reklamy na tabákové výrobky v ČR, včetně 

grafického schématu (timeline). Metoda explorativního kvalitativně orientovaného výzkumu byla v tomto případě 

zvolena vhodně. Metodika studie je popsána hierarchicky a obsahuje všechny povinné položky. Etické aspekty 

byly ošetřeny dostatečně. Analýza dat byla provedena s pomocí otevřeného kódování (vycházejícího z grounded 

theory). Postrádám zde pouze zajištění kontroly validity - zda byla provedena triangulace dat. Prezentace dat je 

logická a přehledná. S ohledem na kvalitativní povahu studie je v některých částech nadbytečné prezentovat 

kvantitativní metriky (četnosti). Přidanou hodnotou použité metodiky je autenticita, unikátnost a hloubka 

výpovědí jednotlivých responentů.  

 



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 B 

 

 

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

Abstrakt bych doporučil nastruktuturovat (Východiska, Cíle, Metody, Výsledky, Závěry), také v něm postrádám 

vyzdvihnutí highlights (klíčových zjištění práce) a praktická doporučení (implikace). Text práce je doplněn řadou 

obrázku, schémat a fotografií, které zvyšují přehlednost sdělení. Chtěl bych vyzdvihnout zejména ilustrace 

konkrétních forem reklamy a propagace. Po stylistické stránce je práce na adekvátní odborné úrovní 

odpovídajícím kritériím pro bakalářské práce. Použité zdroje jsou řádně citovány (pouze v některých případech 

je citace vyňata z věty, tedy author-date je uvedeno až za tečkou mimo větu). Grafy a schémata v prezentaci 

výsledků by bylo vhodnější zpracovat barevně pro lepší přehlednost. Výsledky jsou prezentovany velmi bohatě, 

je z nich patrné, že autorka rozhovorům a jejich fixaci věnovala mnoho energie. Naopak diskuze je velmi útlá. 

Tato část by zasloužila významnější rozšíření a zakontextování výsledků s dalšími studie a s praktickými 

doporučenými.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce se zabývá velmi aktuálním a vysoce potřebným tématem, a to nejen v oblasti adiktologie ale také 

marketingu, regulace reklamy a kontroly tabáku. Odborný a společenský přínos této práce hodnotím jako vysoký. 

Zjištění považuji za unikátní, zejména z důvodu targetování na cílovou skupinu dospívajících, tedy skupinu silně 

exponovanou marketingové komunikace HTP produktů. Podobných kvalitativních studií je v ČR stále málo, 

proto tato práce přispěla k hlubšímu poznání chování a postojů uživatelů zahřívaného tabáku. Z práce je znatelná 

pečlivá práce autorky. Po formálních úpravám, zúžení fokusu a dočištění metodických limitů by bylo možné téma 

publikovat v odborném tuzemském časopisu. Doporučuji, aby toto studentka se svojí vedoucí zvážily.      

 

 

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

5.1 Propagace tabákových výrobků v online prostředí v ČR (internet, socialní média) není příliš regulována. 

Navrhněte možná opatření, která by této situaci napomohla. 

5.2 Jak hodnotíte nástroje samoregulace tabákového průmyslu? Jedná se podle Vás o účinná opatření? Proč 

ano/ne. 

 

 

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: 3.6.2021                                                                                          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! 

 


