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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) 
 
Autor se drží schválených tezí v ohledu cíle a struktury práce, odkloňuje se nezdůvodněným přidáním metody 
rozhovorů. V úvodu dobře argumentuje o důležitosti zvolené problematiky a jeho přístupu k ní. Evidentní je jak 
návaznost na jeho bakalářskou  práci, tak jasné vymezení se díky rozšíření a hlubšímu prostudování tématu.  
  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Přestože v literatuře chybí zásadní koncept ¨consumer socialisation¨ (viz. např. Consumer Socialization of 
Children: A Retrospective Look At Twenty-Five Years of Research (John 1999)), tato teoretická část představuje 
zajímavou a hodnotnou kritickou diskuzi odborné literatury a relevantních zákonů. Debata je velmi vyvážená a 
autor si zaslouží pochvalu za schopnost diskutovat o reklamě a reklamních sděleních cílených na děti z různých 
teoretických pohledů a výzkumných přístupů. 
 
Analytická část není přehledně oddělena a dostatečně uvedena, postrádá například výzkumné cíle a otázky, 
shrnutí struktury a obsahu, apod. Dále pak tato část zcela postrádá metodologickou a metodickou diskuzi o 
zvolené deskriptivní a semotické analýze a neuvádí,  že součástí výzkumu byly i rozhovory. Výzkumný vzorek 
učebnic a participantů není jasně definován a shrnut. Ve snaze pokrýt několik stupňů vzdělávání se diplomant 
dopouští příliš povrchní a nesystematické analýzy, např.  bez udání důvodu se věnuje pouze předním a zadním 
stranám vybraných učebnic pro základní a střední školy, což pak změní v analýze učebnic pro odborné učiliště. 
V analýze se dopouští tvrzení, která nejsou jasně podložena daty, např. že vyšší počet učebnic pro střední školy a 



učiliště obsahuje v nějaké formě reklamní sdělení. Analýza a prezentace dat z rozhovorů má spíše žurnalistický 
styl a část o (ne)vyjádření společnosti Vitana je citově zabarvený a eticky diskutabilní.  
 
Práce je původní, avšak teoretická část představuje výrazně významnější přínos oboru než její výzkumná a 
závěrečná část. 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Teoretická část práce je logicky strukturovaná, zatímco analytická část a závěr by si zasloužily více pozornosti 
(viz komentáře výše). Terminologie oboru je velmi dobře zvládnuta a práce obsahuje všechny potřebné 
náležitosti, např. dodržení citační normy a grafická úprava. Autor by však měl věnovat více pozornosti citaci 
původních zdrojů - např. děti jako tři trhy v jednom není Buckinghamova ale McNealova teorie, nebo například 
výzkum reklamy v dětském táboře byl uskutečněn autory Gorn and Goldberg. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Diplomant se zaměřil na málo prostudované téma s jasnou praktickou aplikovatelností. Teoretická část je silnou 
stránkou práce, která upozorňuje na důležitost tématu a možnost dalšího rozvoje. Zde prokázal schopnost 
kriticky pracovat s literaturou a vést akademickou diskuzi na vysoké úrovni. Diplomová práce však postrádá 
metodologické a metodické ukotvení a samotný empirický výzkum má zásadní nedostatky. Závěry jsou sice 
podložené, ale nedostatečně se vracejí k teoretickému zarámování a zodpovězení poněkud vágně definované 
výzkumné otázky je taktéž nedostatečné. Přesto je práce originální a přínosná oboru.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2   
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 



Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


