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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 předjímají vcelku věrně výslednou podobu předkládané práce - a to včetně řady problematických nastavení 
(viz dále). Odchylkou v technice práce označuji posun ve struktuře respondentů (teze počítají jen se studenty, 
v práci se setkáme s rozšířením, dokonce dvojnásobným). 
 
 
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 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Seznam použitých zdrojů čítá dostatečný počet titulů, škoda že značnou část z nich představují články z novin, 
časopisů (ne vědeckých) a internetu nebo příručky pro reklamní praktiky. Přesto lze úvodní, rešeršní část 
považovat za vcelku poučené seznámení s probíraným fenoménem, včetně řady aktuálních odkazů a 
ilustrativních příkladů.  
Problematická je empirická část - po úvodní deskriptivní následuje, ale nenavazuje. Jejím objektem má být 
studentsvo mediálněvědních oborů, ale vztah mezi nimi a tématem (pp) je jen stručně předpokládán (navíc 
usuzovat z povědomí o pp něco o jeho "efektivitě" je velmi, velmi kostrbaté). Metoda není diskutována téměř 
vůbec, pod titulkem Marketingový výzkum - Metodika se dozvíme, že v tezích zmiňované studentstvo doplnili 
"lidé pracující v médiích" (vrátný v redakci?), z přiloženého dotazníku pak zjistíme, že mezi dotazované přibyly i 
osoby, které "pracují na pozici, která je ve styku s médii" (vrátný s televizorem v kukani?). Nejasné vymezení 
základního souboru autorka podtrhuje tím, že 79 finálních účastníků má představovat reprezentativní (!) vzorek 
základního souboru. Jaká krátéria tedy byla při hledání reprezentativnosti zohledněna? Jaká byla návratnost, jak 
se vzorek doplňoval? 
Zdá se, že autorka jen provedla na poslední chvíli (dotazník byl "na serveru vyplňto.cz umístěn 13.-20.12.2013", 
termín pro odevzdání hotové práce byl 3. ledna)  jakousi náhodnou anketu, jejíž výsledky pak logicky nemají 



příliš vysokou hodnotu, jakkoliv bychom přehlédli ono vágní vymezení základního souboru a vlastně i onen 
podivný výzkumný záměr vůbec.  
Mimochodem, na zmiňovaném serveru je anket na téma product placement víc než desítka (a jejich výsledky jsou 
na rozdíl od autorčiných veřejně přístupné).   
A jen tak na okraj - Vladimír Železný popíjel Korunní (str.18). 
 
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 2 
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.) 

2 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je na slušné jazykové a stylistické úrovni, byť občas se chybka najde ("milióny diváku" na str. 6, Spojené 
Státy Americké na str. 19, opakovaně zkratka "vs" bez tečky v titulku kap. 4.3, "osob, jejichž hlavním 
předmětem…" na str. 28, "másledující hypotézy" na str. 41 , "stejnětak jsou respondenti výzkumu provedéno" na 
str. 46 atd.), obdobná je situace s grafickou úpravou (viz "zapomenutý" titulek na konci str. 12). 
Na str. 46 mě zaujala pasáž: "V případě kuchařských nebo kutilských show je názorná ukázka na místě, v případě 
seriálu je však velmi těžké produkt zasadit tak, aby se stal přirozenou součástí děje. Agentura by se tak příště 
mohla zaměřit i na doporučení pro různé typy pořadů, jelikož způsob manipulace se v rozličných typech pořadů 
liší". Jakou manipulaci má autorka na mysli? Jde snad o bezděčné přiznání, že každý product placement je 
manipulací? V tom případě se jedná o ojedinělý kritický moment v jinak velmi afirmativním textu -  začíná to u 
samotného názvu, který připomíná spíše paperbackovou příručku pro praktiky než akademickou práci, pokračuje 
přes obraty typu "známý profesor marketingu" či "výrobek je komunikován" a končí u nulové reflexe 
(pomineme-li zařazení pasáže o nepřípustnosti skryté reklamy, jejíž zařazení ale můžeme chápat jako očistný 
samopotvrzující rituál) těch teoretických hlasů, které k propagandě/reklamě/product placementu přistupují 
přinejmenším obezřetně.  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Za hlavní problém předkládané diplomové práce považuji její empirickou část, která souvisí s úvodní rešeršní 
částí jen volně tematicky, neřeší žádné nastolené a diskutované výzkumné otázky a hypotézy a samo provedení 
(konstrukce vzorku) je podivné. 
Druhá výtka směřuje k téměř úplné absenci kritického pohledu na pojednávané téma (PP jako komunikační 
praktika) - alespoň v pracích obhajovaných na katedře mediálních studií (tedy nikoliv marketingu a PR) bychom 
snad stále ještě mohli trvat i na reflexi těch přístupů, které interpretující PP (a podobně účelové komunikační 
praktiky) jako tržní/kapitalistickou kolonizaci veřejné komunikace/umělecké tvorby. 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


