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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 F 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat F 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu F 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů F 

 

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

2.1 Přestože se autorka snaží o použití dvou metod, nepoužívá zdroje, které by jí umožnily pochopit jejich 

principy a osvojit si jejich aplikaci. Např. u dotazníkového šetření cituje pouze dva zdroje: Sedlákovou (2014, s. 

157-8) a Novotná, Špaček a Šťovíčková (2019, s. 143 a 157-163). Ani jedna z publikací se nezaměřuje na 

dotazníková šetření natolik do hloubky, aby bylo možné osvojit si danou metodu a nastavit a provést výzkum. V 

případě sémiotiky je to velmi obdobné: s výjimkou Barthese autorka používá pouze sekundární zdroje 

(Dobravová; Trampota a Vojtěchovská; Černý a Holeš; Sedláková), které jsou pro osvojení sémiotické analýzy 

nedostatečné. (Zároveň z nichž přebírá i některé nepřesnosti.)  

2.2 Kapitola 1, zaměřená na povahu log, je velmi povrchní, a přestože autorka uvádí určité koncepty zásadní pro 

analýzu (např. barva a font písma), vždy končí u velmi neurčitého konstatování, že se to může podílet na účinku 

loga. Ve vlastní analýze se to pak opakovaně mění ve vágní konstatování typu: "Zvolený typ písma [...] vyvolává 

spíše modernější dojem" (32). Kapitoly věnované sémiotice (2.1 a 2.2) obsahují celou řadu exkurzů do oblastí, 

které jsou pro vlastní práci zcela bezpředmětné (např. předchůdci sémiotiky od Platóna dále) a jen zvyšují 

množství faktických chyb. 

2.3 Autorka se bohužel nepodařilo ovládnout ani jednu z deklarovaných metod. V případě dotazníkového šetření 

měli dotazovaní vyjádřit, co v nich vyjadřuje logo daného kraje, a to zaškrtnutím možností, jejichž seznam byl 

tvořen těmi, jež byly získány sémiotickou analýzou, a těmi, které byly zmíněny v oficiálních materiálech kraje. 

Kromě toho tam byla možnost "ani jedna z nabízených". Vydávat za úspěch skutečnost, že většina lidí vybrala 

alespoň něco ze seznamu cca 10 položek, než aby označila možnost "nic", jen svědčí o neznalosti metody. 

Částečná reflexe těchto limitů zazní až na konci v kap. 2.8. U nastavení dotazníkového šetření pak chybí popis 



způsobu oslovení dotazovaných (patrně e-mail, ale není jasné, z jaké databáze pocházely adresy), stejně jako 

popis a účel proměnných (zejm. "pohlaví", "věk", "vzdělání" a "bydliště"). Pokud jde o sémiotickou analýzu, 

autorka zcela nepochopila, v čem tato metoda spočívá, a to, co místo ní nabízí, nelze bohužel nazvat jinak než 

slovem "dojmologie" (viz např. pasáže "Obecně pramen...", s. 32; "Dvě zvolené barvy...", s. 32; "Jedním z jejích 

možných...", s. 35; "Čtverec je geometrickým útvarem...", s. 49 + i následující odstavec). Nemalým problémem 

je nastavení výzkumné otázky: "V bakalářské práci jsem si kladla za cíl porovnat sémiotickou analýzu log s 

jejich vnímáním příjemci." (s. 75) - Přestože by člověk očekával provedení samostatné obsahové analýzy a 

samostatného dotazníkového šetření a následného srovnání výsledků, o tento případ nejde, neboť výsledky 

obsahové analýzy jsou výchozím bodem dotazníkového šetření, takže respondenti nemohou než vybírat z 

možností vzešlých z tohoto. Práce zároveň postrádá vysvětlení, proč byla zvolena loga krajů, a nikoli např. 

známých značek (Škoda, Coca cola apod.), u nichž by do značné míry odpadl problém s jejich potenciálně 

rozdílným vnímáním, jako tomu bylo ve vztahu kraje a bydliště. 

2.4 Práce neobsahuje prakticky žádnou argumentaci, jen dojmy a deskripci; s logičností je to obodbně 

problematické. Výrazné je to zejména v pasážích označovaných jako sémiotická analýza (viz 2.3). 

Problematické je i pořadí kroků výzkumu: nejprve zkoumat logo a až poté oficiální komentář krajů k němu, 

přestože je pravděpodobné, že ho autorka v době rozebírání log již znala. Vhodnější by bylo začít od známého 

kontextu - jako to ostatně dělal Barthes, o němž autorka mluví podrobně v úvodní části práce. Následný dotazník 

je svou povahou čistě deskriptivní a z výsledných čísel není nic vyvozováno, chybí zde tedy jakákoli interpretace 

získaných poznatků. Zajímavé jsou v tomto směru proměnné "pohlaví", "věk", "vzdělání" a "bydliště", kdy první 

dvě jsou součástí závěrečné deskripce, vzdělání je pak zcela vynecháno a bydliště vede k zamyšlení nad limity 

metody. Práce končí řadou dílčích konstatování typu, že určitou možnost vybíraly více ženy než muži nebo že 

určitá možnost z nabídky byla výrazně upřednostňovanější než jiné, jakákoli snaha o vysvětlení zde však chybí.  

 

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 D 

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.) 

D 

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)  

3.1 Struktura práce působí srozumitelně na úrovni nadpisů, při bližším pohledu na náplň jednotlivých kapitol a 

podkapitol však vyvstává několik závažných problémů: 1. Práce obsahuje řadu pasáží, které jsou bez bližšího 

vztahu k výzkumnému záměru a které se pro svou okrajovost stávají prostorem pro chybování (zejm. kap. "1.2 

Vznik, historie a vývoj značky a loga" a kap. "2.1 Sémiotika", která obsahuje exkurz do prehistorie sémiotiky a 

výklad Barthesových mýtů, jež nejsou ve výzkumu vůbec použity). Z hlediska struktury je problematické, že 

autorka zkoumá nejprve logo a až poté jeho oficiální interpretaci (viz výše, bod 2.4). Za velmi zásadní problém z 

hlediska struktury práce považuji skutečnost, že po výkladu zkoumání log jednotlivých krajů nenásleduje žádná 

interpretace, žádný pokus o zodpovězení výzkumné otázky. 

3.2 -  

3.3 V práci jsou opakovaně používány zdroje způsobem, který nezáměrně vytváří dojem, jako by se autoři 

vyjadřovali přímo ke zkoumaným materiálům, tj. logům krajů ČR. Např. místo toho, aby autorka uvedla, co 

Banyár považuje za kritérium pro harmonii barev, a následně poukázala na to, že dané logo tuto harmonii 

obsahuje, prostě uvádí: "Dvě zvolené barvy [loga Karlovarského kraje] jsou z vizuálního hlediska ve vzájemné 

harmonii (Banyár, 2017, s. 185–186)" (s. 32). Kromě toho, že to působí, jako by Banyár přímo komentoval logo 

Karlovarského kraje, je zde ještě zásadnější problém - nedozvídáme se, v čem spočívá ono kritérium harmonie. 

Velká část tvrzení obsažených v této práci je právě z tohoto důvodu silně netransparentní. 

3.4 Práce obsahuje jen malé množství pravopisných chyb. 

3.5 - 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  



Práce si klade velmi vysoké cíle. Osvojit si teoretické koncepty a způsoby aplikace dvou různých metod a 

posléze je komparovat je velmi náročné a osobně bych to považoval za příliš smělé i pro magisterskou práci, 

natož pro bakalářskou. V tomto smyslu by bylo vhodné být shovívavý, jestliže by určitá část práce byla kvalitní 

a jiná by vykazovala výrazné nedostatky. Tato práce bohužel neobsahuje žádnou pasáž na úrovni kapitoly či 

podkapitoly (loga a branding, sémiotika obecně, dotazníková šetření obecně, nastavení metody, sémiotická 

analýza, realizace dotazníkového šetření, interpretace závěrů), která by přesvědčivě dokazovala autorčinu znalost 

daného podtématu. 

 

 

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

5.1 Dotazník údajně zkoumá vnímání loga; je však otázka, zda některé z vlastností nebyly přiřazeny spíše na 

základě představy o povaze kraje. Bylo nějakým způsobem/způsoby možné zajistit, aby dotazník 

skutečně zkoumal logo coby označující a nikoli kraj coby označované?  

5.2 Jak jste prováděla distribuci dotazníků? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

Práce neobsahuje žádnou pasáž, která by dokazovala autorčinu znalost daného podtématu: Autorka deklaruje 

použití dvou metod, žádná však není použita uspokojivě. Teoretické pasáže jsou nedostatečné. Metodika 

práce je špatná a částečně sabotuje výzkumný záměr. Práce neobsahuje žádnou interpretaci výsledků. V 

případě použitých metod autorka odkazuje na sekundární literaturu, která není dostatečným zdrojem pro 

osvojení si dané metody. Práce neobsahuje žádnou argumentaci - část usuzování probíhá na základě kritérií z 

odkazovaných zdrojů, přičemž daná kritéria však nejsou zmíněna, což vede k netransparentnosti a přidružené 

také k zavádějícímu způsobu práce se zdroji. 

 

 

Datum: 6. 9. 2022                                                                                          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! 

 


