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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí(ho) práce
Posudek oponenta/ky

✘

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Balatková Táňa
Název práce: Analýza komunikace kampaní proti kouření
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Baslarová Iva
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

✘
✘
✘

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se držela schválených tezí.
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
1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka si zvolila zajímavé téma, zpracovává ho přehledně a "se zápalem". Představuje protikuřácké kampaně v
ČR i v zahraničí a v analytické části nabízí vlastní kvantitativní výzkum, který provedla mezi 256 respondenty a
respondentkami. Autorka bohužel nechala částečně splynout metodologickou kapitolu s kapitolou analytickou,
což strukturu práce mírně znepřehledňuje. Chybí také detailnější popis způsobu distribuce (převážně
elektronických) dotazníků – délka sběru, popis rozesílání a šíření linku, atd.
Práce má dobrou strukturu, autorka však bohužel opakovaně tříští text tím, že do něj vkládá odrážky a některé
části proto uvádí heslovitě a v bodech. Ve většině případů by bylo vstřícnější vůči čtenářům a čtenářkám
zpracovat tyto úseky do vět.
Doporučila bych rozvést velice zajímavou (bohužel však velmi stručnou) kapitolu o historii kouření.
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
1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
1
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
1

3.4

3.5
3.6

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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je čtivá - autorka text nezatěžuje složitými větnými konstrukcemi, jednotlivé argumenty formuluje jasně a
nedělá jí problém se vyjádřit. Text je místy mírně emočně exponovaný a vyjadřuje postoj autorky k tématu.
Škodí mu floskule a fráze (např. na str. 48 "Rusko je kuřáckou kapitolou samo o sobě.").
Práci vhodně doplňuje řada příloh (především barevných fotografií a grafů), které jsou v tomto případě nezbytné
pro vysvětlení konkrétních kampaní.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Diplomovou práci Táni Balatkové pokládám za zajímavou, dobře zvládnutou a čtivou. Doporučuji ji proto k
obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Proč jste pro svou diplomovou práci zvolila právě toto téma?
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: 24. 6. 2013

Podpis: ………………………………..

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

