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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) 

Výsledná práce se v podstatě shoduje se schválenými tezemi, autor jen částečně rozšířil cíle práce (o komparaci 

nabídek mediálních agentur a provozovatelů OOH reklamních ploch).  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji F 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu E 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru F 

 

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

Teoretická část předkládané diplomové práce se zhruba z poloviny věnuje oblastem, které nejsou z hlediska 

definovaných cílů relevantní. Autor začíná velmi zeširoka, popisuje nejprve všeobecně známé marketingové 

pojmy (4P, reklama včetně své historie, marketingový a komunikační mix apod.), následně se podrobně věnuje 

různým mediatypům, ačkoliv tématem práce je jen OOH reklama (jen pro ilustraci, u tištěných médií začíná ještě 

před knihtiskem a přikládá k práci například i fotografii deníku The Sun, popisuje také historii rozhlasu, rozebírá 

vliv onlinu na vývoj tiskového trhu, představuje virtuální realitu apod.). Pozoruhodná je kapitola 1.1.5. s názvem 

Role reklamy ve společnosti, kde autor píše: "Mnozí laikové, co nemají dostatečné informace nejen ohledně 

oboru marketingové komunikace, ale i o kapitalismu jako takovém, kritizují dopady marketingových praktik". 

Domnívá se autor, že na problematické aspekty marketingové komunikace poukazují jen ti, kdo nemají dostatek 

informací, a že naopak ti, kdo v této oblasti působí, a tyto informace tedy mají, mohou zevnitř lépe zhodnotit 

například některá etická úskalí marketingu a marketingové komunikace?  

K tomu, co je tématem práce, tedy k OOH reklamě, se autor dostává až na straně 29! Zatímco v teoretické části 

jde zejména o nerelevanci popisovaných pojmů a konceptů, metodologická a výzkumná část trpí závažnějšími 

nedostatky. Autor avizuje použití metod, které buď nesprávně pojmenovává nebo je v práci vůbec nepoužívá. 

Kromě metody cenového srovnání také uvádí, že použije metody PAPI a CAPI (nikde jsem jejich použití 

nezaznamenala) a hloubkový kvalitativní rozhovor. Rozhovor sice proběhl, ale k práci přiložen není a autor 

informace z něj využívá až v závěru práce. Navíc píše v souvislosti s jedním realizovaným rozhovorem o 



kvalitativní obsahové analýze. Autor dále v této části píše, že "během rešerše …vyvstaly dvě hypotézy". Nic, z 

čeho by následně představené hypotézy měly vyvstat, ale v celé teoretické části práce není. Autor se v teoretické 

části vůbec nevěnoval problematice ceny, praktická část tak na tu teoretickou nijak nenavazuje. Zásadní problém 

ale vidím v tom, že hypotézy, které si autor stanovil (bez ohledu na to, jak k tomu došlo), jsou banální, pro 

diplomovou práci nedostatečné. První hypotéza, že "v případě velkých mediálních domů se díky velkému 

objemu a výhodnému "balíčkování" … mají klienti šanci dostat na nižší ceny v porovnání s přímou poptávkou u 

provozovatele venkovní reklamy" jen popisuje všeobecně známý mechanismus ("množstevní sleva"). Rovněž 

druhá hypotéza, že jsou jakékoliv ceníkové ceny OOH reklamy ve většině případů pro zadavatele irelevantní a 

vždy probíhá cenotvorba na základě personalizované nabídky, je triviální a znovu "testuje" výše uvedený princip 

(autor sám při prezentaci výsledků uvádí, že "v rámci poptávaného objemu společnosti sleví"). Navíc na základě 

jedné fiktivní poptávky nelze ověřit, jak cenová politika v tomto segmentu funguje. "Pro ilustraci" je zaslána také 

poptávka poskytovateli, který poptávané formáty neposkytuje, ovšem to autorovi nebrání v konstatování, že se 

"potvrzuje jedna z hypotéz, že při vyšším počtu objednaných HLV mediálních ploch klesá cena a stejně tak při 

delší kampani lze razantně docílit slevy za kus HLV panelu." Při prezentaci výsledků nedochází k žádné 

komparaci, chybí nějaká srovnávací tabulka, autor jen prezentuje dílčí propočty u jednotlivých nabídek a 

odkazuje k excelové tabulce v příloze (nelze otevřít), která údajně nějaké výsledky naznačuje. Sám zmiňuje, že 

komparace vlastně není možná, protože brief nebyl správně napsán. Namísto diskuse výsledků následuje rovnou 

kapitola s názvem Výsledek zkoumání hlavního a dílčího cíle s komentářem odborníka, chybí standardní závěr a 

summary. Vzhledem k banálním hypotézám je i závěr práce očekávatelný, když autor konstatuje, že "mediální 

prostor je v dnešní době již komodita a tomu odpovídá i struktura ceny." Argumentace je ale nedostatečně 

podložená; autor ke svým zjištěním dochází na základě jednoho briefu (přesto tvrdí, že jde o "běžnou praxi").  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  F 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru D 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

C 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

F 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava F 

 

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

Po formální stránce je práce také v mnoha ohledech problematická. Zatímco zhruba první polovina textu je 

jazykově a stylisticky ještě na akceptovatelné úrovni, s blížícím se závěrem je frekvence chyb a různých 

stylistických nedostatků téměř neúnosná. Řada formulací je nesrozumitelných – "Autor dále dochází k závěru, že 

existuje několik dalších proměnných včetně sociologických poznatků, které mají vliv na výslednou cenu."; "Na 

základě výsledných dat je provedena finální komparace a s podporou ve kvalitativní výzkumné asistenci 

zpovídaných relevantních odborníků z prostředí mediální trhu venkovní reklamy je dosaženo cíle této diplomové 

práce." Velmi časté jsou chyby v interpunkci, chybně jsou psána data, desetinné tečky místo čárek, v odkazech 

v textu se píše tečka až za závorkou se zdrojem. Zejména teoretická část je doplněna velkým množstvím různých 

tabulek a schémat, která jsou okopírovaná z literatury. Některá z nich jsou ponechána v angličtině, často jsou 

také špatně čitelná (například Obr. 7), případně zcela nečitelná (Obr. 28). Schémata jsou navíc často vkládána do 

textu bez jakéhokoliv komentáře. V textu je celá řada výčtů, v naprosto odlišných, náhodně zvolených 

formátech. Prezentace výsledků je pak zcela nepřehledná, kopie emailové korespondence měly být vloženy spíš 

do Příloh, autorem vypracované tabulky jsou špatně čitelné. Brief je představen až u první nabídky, měl být již 

součástí metodologické části práce. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomová práce je po všech stránkách problematická. Relativně dobře je zpracována jen část 

teoretického rámce, která se věnuje OOH reklamě. Zbytek teoretické části je nerelevantní, metodologická 

kapitola je nesrozumitelná a zmiňuje metody, které nejsou v analýze použity. Výsledky výzkumu jsou vzhledem 

k triviálně definovaným hypotézám očekávatelné, navíc jsou nevhodně odprezentované a závěry nejsou 

výzkumem dostatečně podložené. Práci Daniela Votruby nedoporučuji k obhajobě. 



 

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

5.1   

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shoda je 7 %, ve shodných částech se jedná o součásti šablony práce nebo řádně citované pasáže. 

 

 

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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


