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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) 
Práce ve všech dimenzích odpovídá plánu stanovenému v tezích. 
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce Lucie Borovičkové se zaměřuje na to, jakými způsoby uživatelé čtou propagační tiskoviny obchodních 
řetězců a jak se jejich užití promítá do jejich spotřebního chování. Práce je velmi kvalitně provedena v teoretické 
i praktické části. Nejhodnotnější pasáží je kapitola 3, v níž jsou představeny základy teorie spotřební společnosti 
a podstata pojmu kreativní spotřeby. Pod čarou podotýkám, že autorka se během zpracovávání této kapitoly 
natolik specializovala na problematiku spotřeby, že byla přijata k vystoupení na tématickém semináři na 
Univerzitě Palackého v Olomouci. Zde se představila mj. i Roberta Sasatelli, z jejíchž prací autorka správně a 
vhodně čerpá. 
V empirické části je znát jistá nerovnováha mezi kvantitativní a kvalitativní částí. Kvantitativní část měla být 
původně zaměřená jen na zmapování poštovních schránek a poměrů mezi odmítajícími a přijímajícími 
schránkami, pokud jde o letáky a reklamu, ve vybrané lokalitě.  V průběhu sběru dat se autorka ještě začala 
zajímat o důvody případného odmítání reklamy (s. 55-56). Sběr těchto dat je metodologicky neuchopený a nemá 
tím pádem povahu ani kvantitatovního šetření ani kvalitativního dotazování. Ačkoli je zřejme, že probíhal 
zajímavou cestou, kdy autorka vyčkávala u panelů se schránkami na nájemníky, kteří přijdou vybrat schránku 
označenou odmítnutím reklamy.   
 
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 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)  
Na formální stránce práce a grafickém provedení oceňuji hlavně fotografie poštovních schránek v kvantitativní 
části výzkumu. Autorka jejich zařazením prokazuje, že rozumí povaze kvalitativních dat, jejich různorodosti a 
roli artefaktů. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Navrhuji, aby diplomová práce postoupila k obhajobě a aby byla následně klasifikována známkou výborně. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak byste metodologicky dopracovala dotazování se majitelů schránek na důvody odmítání reklamy? 
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: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


