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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: Pecková Ivona

Název práce: Product placement v televizi - efektivní marketingový nástroj
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Köppl Daniel
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK

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)
Autorka v předložené práci naplňuje schválené teze, dokonce někdy tak poctivě, že je to v některých případech 
až ke škodě výsledné práce (zvláště ke struktuře práce bylo možné přistoupila trochu volněji). 

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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Ivona Pecková se setkala při přípravě práce s problémem nedostatku odborné literatury, který by se věnoval 
tomuto specifickému oboru marketingové komunikace. Autorka nicméně problém vyřešila tím, že pracovala se
zdroji, které pocházejí jak z profesních sdružení, tak i z firem, které se danou tématikou zabývají.Tato
skutečnost se místy podepisuje ma dikci textu a perspektivě výkladu, ale s ohledem na cíl práce to celkovou 
kvalitu práce výrazněji nesnižuje, spíšed naopak. Naopak, autorka podle mého názoru prokázala schopnost
spolehlivě proevdené rešerše a dobré orientace v tematice. V části věnované výzkumu pak autorka dokazuje, že 
dovede shromážděná data interpretovat a  zasadit do potřebného kontextu práce. 

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 
1



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je sice v zásadě na dobré jazykové úrovni, leč nelze přehlédnout, že autorka se nevyhýbá (často 
samoúčelným) anglicismům a slangovým výrazům, resp. profesionalismům (např."marketéři").

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářská práce Ivony Peckové z mého pohledu splňuje všechny nároky, které jsou na kvalifikační práce v 
bakalářském studiu kladeny. Autorka dokazuje schopnost samostatné práce, pochopení a interpretace 
odborného textu. Určitým úskalím je opatrnost při vytváření závěrů a při formulaci vlastního názoru. Dílčí 
výhrady by bylo možné uplatnit vůči metodice výzkumu, ale s ohledem na skutečnost, že cílem práce není 
prokázat schopnost provádět marketingový výzkum, nepovažuji nedostatky plynoucí z metody dotazování za 
klíčové. Podstatná je z mého pohledu schopnost sestavit vlastní dotazník (tedy definovat, co chci vědět) a 
následná interpretace získalných dat.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Ve vaší swot analýze neuvádíte, že mezi hrozby patří i fakt, že si divák PP nevšimne. Je nějaký důvod, 

proč jste tento bod vynechala?
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!


