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1. Rozbor poznávacího problému 

Rozbor poznávacího problému je v předložené práci zpracován velmi extenzivním způsobem. Autorka 

v rámci své analýzy definuje klíčové pojmy, k nimž se v práci opakovaně vrací. Rovněž se snaží poukázat 

na jednotlivé přístupy k vymezení sociální reklamy a v neposlední řadě poukazuje na jednotlivé přístupy 

k odhadu účinnosti takovýchto kampaní. Za zmínku stojí skutečnost, že autorka již v této části nespoléhá 

výlučně na teoretickou literaturu, ale vychází také z konkrétních reálií ČR. 

Na druhé straně je poněkud sporný účel některých částí: proč je např. věnován prostor konceptům 4P/5P 

nebo AIDA, když nejsou fakticky používány v primárním výzkumu? 

 

2. Výběr relevantní literatury a pramenů 

Autorka využívá v přiměřené míře českou i zahraniční literaturu. Za pozornost stojí množství pramenů, 

které autorka získala k seznámení s konkrétní situací v ČR. Ve výčtu používaných pramenů nechybí ani 

dříve provedená výzkumná šetření, jejichž závěry autorka bravurně využila pro návrh vlastního šetření 

založeného na metodě focus groups. 

 

3. Cíle práce a výzkumná otázka 

Cíle práce jsou jasně specifikovány (viz str. 33 a 34); zřetelně odkazují k teoretické části práce a slouží 

jako základ scénáře focus groups a tvoří rovněž osu závěrečného hodnocení. 

 

4. Popis použité metodiky 

Použitá metodika výzkumu je velmi podrobně popsána; detailní pozornost je věnována rovněž popisu 

průběhu výzkumu a specifikaci jednotlivých procesů, které vedly ke zpracování získaných poznatků. 

Oceňuji také samostatnou pozornost, kterou autorka věnuje popisu výběru účastníků focus groups. 

Bakalářská práce je doplněna o transkripty vybraných pasáží z provedených focus groups. Za pozornost 

stojí skutečnost, že autorka dokázala moderovat focus groups vhodným způsobem a získat tak 

podkladové údaje o vnímání sociálních kampaní a reklamních spotů „Nemyslíš – zaplatíš!“. 
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5. Argumentace předložených tvrzení 

Předkládaná tvrzení jsou v teoretické části práce doložena buď výsledky dříve provedených výzkumů 

nebo oficiálními statistikami. V části věnované závěrům z vlastního výzkumu, autorka citlivě volí míru 

autentických citací, které používá většinou pro ilustraci dovozených závěrů.  

 

6. Závěry práce 

Závěry vlastního šetření navazují na teoretickou část práce a tvoří s ní kompaktní celek. Autorka 

prokazuje, že dokáže rozlišit podstatné informace v záplavě dat, které každá focus groups přináší, dovede 

je interpretovat a dovodit z nich obecnější závěr, který nepostrádá konfrontaci s ostatními poznatky. 

 

7. Celkové hodnocení práce 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Jejím zpracováním autorka přesvědčivým 

způsobem demonstruje svou schopnost definovat výzkumný problém a navrhnout adekvátní metodu 

šetření. Kromě tohoto považuji za silnou stránku práce, že se opírá o výsledky vlastního výzkumného 

šetření. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a celkově ji hodnotím jako výbornou. 
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