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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) 
Teze slibovaly "praktickou aplikaci kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody", v práci po nich není ani 
stopy. Předjímané "návrhy změn" se smrskly na úvahu o změně magazínu, vystřelené trochu od boku na str. 40. 
Největší překvapení při srovnání výsledné práce a původních tezí se ale skrývalo jinde - s údivem jsem zjistil, 
že autor studoval mediální studia, nikoliv marketingovou komunikaci a PR.   
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Seznam literatury čítá zhruba deset odbornějších publikací a všechny mají ve svém titulu slovo marketing. I 
když autor někdy tvrdí, že provádí "analýzu" ("zanalyzuji vliv" na str. 33, "analýza marketingových a PR 
metod" na str. 36), v textu nacházíme "pouze" detailní deskripci různých typů "komunikačních aktivit". 
 
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 1 
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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
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)  
Autor píše sdělným a kultivovaným jazykem, jen občas se objeví neústrojná formulace, což lze snadno vysvětlit 
jako účinek primárních textů ("diváci, kteří si najdou cestu právě do tohoto sektoru, navíc obdrží jako pozornost 
při každém utkání malé překvapení v podobě dárků či slev..., str. 27). Text zřejmě prošel důkladnou 
korekturou. Velmi oceňuji, že autor udržel na uzdě své fandovství a až na výjimky ("nejlepší klub v zemi" na 
str. 27) nekontaminoval jeho projevy text míněný jako vědecký (jak se zvl. u bakalářských prací tohoto typu 
občas stává).   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce ve všech parametrech odpovídá požadavkům na bakalářskou práci kladeným, težko ji však považovat za 
výbornou bakalářskou práci z oboru mediálních studií.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V práci se ani jednou neobjevuje jméno Lukáše Přibyla, proč? 
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! 
 


