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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) 
Soulad. Jen se mi po přečtění práce zdá zavádějící její název - jak ten původní, tak hlavně ten finální (u kterého 
se navíc přidává i jistá formulační topornost). Přeformuloval bych ho třeba na Užití zákaznických tiskovin 
obchodních řetězců z hlediska teorie kreativní potřeby (viz dále). 
 
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 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Necháme-li stranou několik stroze popisných (a nutných) pasáží jako "typy tiskovin" nebo "představení řetězců a 
jejich tiskovin", pak převážná část předkládané práce (a to jak teoretická část o spotřebě, tak navazující 
výzkum/y) dosahuje nadstandardních kvalit, a to jak množstvím zpracované literatury, tak zvládnutím metody a 
hodnotou jejích výstupů. Za textem lze vysledovat autorčino nasazení, ať při postávání u schránek na Novém 
Zahradním městě nebo při scházení se s respondentkami doma či v kavárnách, ještě v prosinci 2012 se autorka 
vydala do Olomouce na tematicky související seminář. Přes velkou šíři pojednávaného tématu a množství zdrojů 
je text psán mimořádně čtivě a má svou dynamiku, nestalo se mi při čtení diplomové práce nikdy tak často, že 
bych si poznamenal otázku a vzápětí ji musel škrtnout, protože jsem na ni nalezl odpověď již o pár řádek dál - 
což ovšem může být zčásti způsobeno i tím, že autorka zpracovává témata, se kterými se běžně v přednáškách a 
seminářích nesetkávám. Ojedinělé setkání s oborovým, až notoricky známým konceptem (Northcliffovská 
revoluce) v mimooborovém kontextu má na druhou stranu svůj nepopiratelný půvab. 
 
 
 
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  2 
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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce prošla tak důkladnou korekturou, že v této části posudku nelze vytknout snad ani překlep ("zakysaný 
smetana" respondentka Martina možná opravdu řekla, str. 69), zůstávají tak jen ojedinělé kanály, které se na str. 
79 "změnili".  
Některé užívané termíny (např.  "retail", "privátní značka" či proč je generace X ze str. 51 "ztracenou") by možná 
stály, google negoogle, za (do)vysvětlení, naopak "produktionisté" (a "produktiovistické" na str.) za zamyšlení. 
Občas mi přišlo, že autorka svůj text shazuje, ať už banálními formulacemi ("proto by nám ochranka jistě rychle 
zabránila", str.29), nevhodně zvolenými příklady (American Express jako první příklad etického jednání; 
lokalizovaný McDonaldovský klaun ve Francii, když se nám přímo nabízí proslulý McBůček), nebo v situacích, 
kdy vydává za mimořádné/jedinečné něco relativně běžného (případ s bristolskou lokální měnou na str.31 nebo 
"sonda časopisu Týden" v samotném Závěru).  
Na str. 62 mě překvapilo, že Milena je učitelka a Lenka sociální pracovnice, ale Mája manažer a Tereza právník. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná diplomová práce dosahuje téměř ve všech sledovaných parametrech výborné úrovně a přesně tak by 
měla být ve svém celku i klasifikována. Přesto se neubráním několika pochybnostem (nijak originálním a 
neřešeným), které zde autorce a komisi nabídnu. 
Když se rodí teze diplomové práce a budoucí řešitel(ka) přichází jen s tematicko-věcnými obrysy svého záměru, 
osvědčují se otázky typu: Co se z práce dozvíme nového o médiích? Jak souvisí s oborem, jehož studium hodláte  
diplomovou prací ukončit? Zde, na konci procesu, už zbývá jen varianta těchto otázek - Jak moc špatně je fakt, 
že teoretická část předkládané práce se studovaným oborem souvisí jen velmi volně? 
Přejdeme-li k navazujícímu výzkumu, ten se samozřejmě studia médií týká, ale daleko méně, než se na první 
pohled jeví. Proto jsem v úvodu posudku navrhoval přeformulovat titul práce - ona totiž nezkoumá zákaznické 
tiskoviny. A vlastně ani jejich publika (mimochodem, tvrzení o tom, že "Cílová skupina tiskovin obchodních 
řetězců jsou de facto všichni. Každý z nás musí něco jíst, mýt se a někde bydlet. Obchodní řetězce cílí v tomto 
případě opravdu na všechny…" je mimořádně zavádějící). Výzkum se netýká publika tiskovin, to by musel být 
vzorek seskládán jinak. Výzkum se primárně věnuje ženám ze "střední třídy", které "procházejí letáky" 
potravinových řetězců (a také katalog IKEA a odebírají tiskoviny DM, ale nějak se mi zdá, že výzkum zůstal u 
nákupu potravin a jemu věnovaným tiskovinám? Špatný dojem? Záměr? Odchylka od tezí?) a to na ně má nějaké 
účinky. Ale já (čistě intuitivně) vidím za těmito letáky jiné publikum, z jiné třídy, jehož "spotřební kreativita" 
sleduje jen cíl obsarat si základní životní potraviny co nejlevněji. Práce mi tak nepříjemně připomíná Český sen, 
zde možná méně hrubou a povýšeneckou variantu, ale zas vzdálenější (viz poslední odstavec) od studijního 
oboru, jehož osvojení měla prokázat.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Sotva si člověk zvykne, že cultural studies nebudou v češtině studia kultury či kulturologie, ale kulturální 

studia, a už tu máme (na str.4) "sociální a kulturální fenomén". Zastaví se to někde, nebo pomalu nastává 
čas připravit se na kulturální rubriku v novinách a televizní pořad Kulturál 24? 

5.2 https://www.youtube.com/watch?v=4bpcMfA9RHc; 
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! 
 


