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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Rozumová Markéta  

Název práce: Rozsah a použití reklamy v TV  

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Gerbery Juraj  

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

Autorka si zvolila přiměřené cíle a ty se jí podařilo v plném rozsahu naplnit.  

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Autorka si vybrala velmi aktuální téma pro které zvolila ryze mediálně-marketingovou perspektivu . Na začátku 

práce formulovala několik cílů: zjistit a zhodnotit, jak se uvedení PP do českého televizního prostředí projevilo v 

pořadech, zda se naplnilo očekávání zadavatelů a provozovatelů vysílání, zda se PP stal přirozenou součástí 

televizních děl a jak je vnímáno publikem. Těchto cílů v práci postupně dosahuje. Velmi pozitivně hodnotím 

informovaný vhled do problematiky jak v rovině legislativní tak provozně-mediální i marketingové. Rovněž je 

zde prokázaná nadprůměrně obratná práce s relevantními zdroji včetně zahraničního vědeckého tisku. Více než 

dostatečný je vzhledem k povaze bakalářské práce vzorek respondentů kvantitativního průzkumu diváků a také 

statistické vyhodnocení dat. Z hlediska obsahu bych se přimlouval za širší interpretaci dat průzkumu v praktické 

části. Polemizoval bych s nekritickým přejímaním výsledků průzkumu agentury ZenitOptimedia, který se zmiňuje 

na str. 24 - "…do publicistických pořadů je též zařazení produktu flexibilnější…"  Zákon 231/2001 totiž 

v případě PP upravuje jeho podmínky výčtem možných druhů pořadů a publicistický mezi ně nepatří. Autorka 

měla na tento rozpor poukázat. Na druhé straně velmi srozumitelně a s patričně kritickým odstupem vysvětluje 

např. tzv. "šedou zónu" před přijetím předmětné novely zákona, kdy byla skrytá reklama zakázána a PP byl 

přesto na obrazovce viditelný. Podobně velmi vhodně ozřejmuje praktické dopady úpravy směrnice Evropského 

parlamentu a rady o audiovizuálních mediálních službách, které PP v prvním kroku zakazuje.        

 

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 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

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

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

K formální stránce práci si dovolím upozornit pouze na několik menších chyb, které ale nemají dopad na smysl 

ani akademickou hodnotu předkládané práce. Na str. 2 se autorka odkazuje na zákon 231/2010, přičemž se jedná 

o zákon 231/2001. Na str. 12 uvádí název amerického seriálu Sex in the City, přičemž se jedná o seriál Sex and 

the City a nakonec na str. 35 analyzuje praktiku TV Nova označovanou jako OZPD - tj. ne Organizované 

začlenění produktu do děje, ale Organické začlenění… 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si zvolila přiměřené cíle a ty se jí podařilo v plném rozsahu naplnit. Práce je vhodně strukturována a je 

obohacující svým obsahem. Autorka projevila plnou kompetenci v práci s literaturou a zdroji a i stylistická a 

argumentační stránka je na vysoké úrovni ve vztahu ke kriteriím kladeným na bakalářskou práci.   

 

 

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

5.1 Vaše perspektiva kladená na problematiku je zejména legislativní a marketingová. Umíte si představit 

hlubší přesahy do oblasti teórie médií? Pokud ano, kde byste je hledala?   

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


