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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) 
Cíle a struktura práce zhruba odpovídají schváleným tezím, jakkoli už v tezích byly tyto oblasti formulovány 
poněkud málo ambiciózně. Pokud jde o techniku zpracování materiálu, autor však nabízí pouhou deskripci 
studovaného materiálu. Sémiotická analýza v práci není aplikována. 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Velmi pozitivně od začátku hodnotím téma, které si Jan Mikulka zvolil ke zpracování ve své diplomové práci. 
Považuji ho za objevné, důležité a originální téma, které má potenciál vést k systémové změně v českém školství. 
Během celé naší spolupráce, kterou diplomant nezanedbával, se mi však nepodařilo studenta přesvědčit, že téma 
je natolik kvalitní, že si zaslouží také mnohem ambicióznější zpracování, zvláště proto, že autor již navazuje na 
svoji bakalářskou práci. Oceňuji, že autor nakonec do teoretických východisek a teoretického rámce práce 
zahrnul alespoň stručný přehled o praxi v zahraničí a že se pokusil svá východiska zacílit konkrétněji ve vztahu 
k oblasti regulace reklamy orientované na děti a mládež. V teoretických východiscích však zůstala řada ne zcela 
podložených tvrzení: např. zcela bez zdroje uvedená spekulace o přetrvávání mezigeneračních sporů v oblasti 
vkusu na s. 8; pasáž o pozitivním působení reklamy na s. 9 - též zcela bez zdroje; s 12 - autor navzdory mému 
opakovanému protestu v práci ponechal tvrzení o moderním pohledu na mládí, podle kterého se jedná o fázi 
života, která vyžaduje kvůli technologickému vývoji speciální přístup, a kterou autor datuje do konce 90. let 20. 
století - domnívám se, že by bylo třeba větu lépe formulovat, jelikož pohled na mládí jako specifickou etapu 
života a na mladé jako na zranitelnou skupinu je jinak výrazně starší; na s. 15 redukuje autor celý výzkum účinků 
medializovaného násilí na "3 laboratorní testy" a nekriticky přijímá jeden typ výsledků (ze 60. let 20. století) jako 
univerzální; podobně autor přispívá bezděčně k šíření morální paniky, pokud jde o vliv herních konzolí (s. 18). 



Samotné zpracování dat je spíše úvodní deskripcí materiálu určeného k analýze, než analýzou samotnou. 
V žádném případě autor nenabízí sémiotickou analýzu materiálu, samotná analýza je nesystematická, není zcela 
zřejmé, podle čeho a jak konkrétně autor utvářel vzorek pro analýzu a ve většině případů "analýza" není ničím 
více než doslovným popisem obrazového reklamního materiálu v učebnicích doplněným komentáři, které však 
nemají oporu v teoretických východiscích ani s nimi nijak nekorespondují. Také doplňující výzkum postojů 
vydavatelů, zadavatelů reklamy a Ministerstva školství není vlastně řádným výzkumem, přináší spíše ilustrativní 
data, která mohl autor snadno včlenit do úvodního teoretického rámce textu.  
 
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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má v teoretickém úvodu logickou strukturu a dobře připravuje vlastní téma výzkumu. Ve výzkumné části 
se však jasná struktura textu ztrácí a ten působí spíše dojmem nahodilé deskripce reklamních obsahů vybraných 
ne zcela transparentně. Závěr, který autor z vlastní práce vyvozuje, je zřejmý a má jasný normativní charakter 
(což považuji v tomto případě za vhodné), vzhledem k nedostatečně hloubkové analýze však nemá potřebnou 
oporu v datech. Ta jsou jen jakousi případovou studií několika málo učebnic, což by snad nebylo nevhodné, 
pokud by ale případové studie byly komplexní (zahrnovaly by například i výzkum příjmu reklamy v učebnicích 
studujícími, analýzu postojů vyučujících atd.). V této podobě působí spíše jako anotace ke studii, která by měla 
být provedena důsledněji. Po jazykové stránce by si práce zasloužila o něco pozornější korektury, text občas 
obsahuje nevhodné hovorové výrazy ("muzika" ve smyslu "hudba"), anglismy, jejichž užití je zarážející ("jen 
proto, že on sám reklamu může považovat za neetickou, ještě neznamená, že…" - s. 14; "vychází z a respektuje 
mezinárodně uznávané zásady" - s. 25), nesrozumitelné výrazy ("jak vzniklo ze zjištění z rozhovorů" - s. 23), 
nesprávné vazby ("nepovažuje jako" - s. 28), na s. 65 končí odstavec v polovině slova (bez dokončení).   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Jana Mikulky zpracovává velmi zajímavé téma, které má potenciál stát se významnou (a 
originální) výzkumnou oblastí. Autor má o téma zjevně velký zájem, projevoval při jeho zpracovávání zaujetí a 
zmapoval oblast, které by měla být věnována větší pozornost, a to i na úrovni Ministerstva školství. Zároveň se 
mu podařilo spojit téma s oborovým teoretickým kontextem. Bohužel samotná analýza dat zůstala na úrovni 
deskripce jednotlivých výskytů zkoumaného fenoménu, což oslabuje platnost autorových (jinak pádných) 
závěrečných argumentů. Práci doporučuji hodnotit v rozmezí stupňů velmi dobře až dobře, v závislosti na kvalitě 
obhajoby.   
 
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! 

 


