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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)

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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Literatura je komplexní a pokrývá multidisciplinaritu tématu. Autor cituje také nejnovější podobná témata, 
zpracovaná v domácích absolventských pracích (Babická) a zahraničních odborných článcích (Journal of 
Fashion Marketing and Management), což vhodně doplňuje klasickou teorii (Lakoff, Berger, Berger -
Luckmann apod.). Autor kombinuje metody kvantitativní, kvalitativní i hloubkové rozhovory, což by mohlo 
působit roztříštěně, ale daří se mu výsledky vhodně interpretovat a vystavět komplexní analýzu zkoumaného 
materiálu. Podobné práce či analýzy jsou přitom v ČR ojedinělé.    

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 2
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 
1



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.) 

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) 
Diskutabilní je použití kurzívy v poznámkách pod čarou, jinak práce splňuje všechna kritéria. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autor přináší původní, interdisciplinární a dosud velmi málo zpracovávané téma. Zabývá se nejen 
konstruováním luxusního životního stylu jako takového, ale zejména vztahy inzerce a redakčních obsahů. Tato 
souvislost je velmi důležitá nejen proto, že vztah mezi zadavateli inzerce a redakcí ovlivňuje povahu 
žurnalistiky a média jako takového, ale také proto, že vzhledem k vývoji trhu tištěných médií se tyto dvě kdysi
odlišné stránky stále více propojují a pracují v synergickém efektu. Přínos práce M. Maxy tkví právě 
v analytické práci a testování hypotéz, které tyto komplikované vztahy rozkrývají. 
Otázkou je, nakoli jsou tyto závěry zobecnitelné a aplikovatelné na další mediální tituly, případně na jiné 
mediální formáty. Další otázkou je eventuální komparace se zahraničím, zda je např. dominance segmentu 
šperků a hodinek českým specifikem, nebo zda se jedná o obecně uznávané statusové symboly. Za další 
prozkoumání by stálo ovlivnění obsahů po změně vlastníka, tedy zda se zvýšil počet PR či inzerce značek, které 
spadají do luxusní divize vlastníka mediální skupiny - autor tuto souvislost v práci naznačuje, nicméně zde by 
se hodilo srovnání v delším časovém horizontu.
Mezi významná zjištění práce patří, že poslední strany magazínu jsou věnovány produktovému PR, které je 
čistě a přímo navázáno na inzerci, avšak nikde jako inzerce označeno není - jedná se tedy o tzv. bonusy, 
dodávané k inzerci médiem. Jak autor poznamenává, otázkou je, zda je si této skryté reklamy, která je de iure 
ilegální, vědom i čtenář. 
Práce M. Maxy je zpracována systematicky, logicky a otevírá nové, komplexní téma, které se propojuje 
v trojúhelníku médium - inzerce a PR - životní styl a spotřeba. Vše ukazuje na aktuálním příkladu magazínu 
proč ne?!, na němž ilustrativně vysvětluje jednotlivé souvislosti. Práce je na vysoké úrovni a přes čtivost 
nesklouzává k publicismu. Hodnotím ji proto jako výbornou a pokládám doplňující otázky. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Proč používáte kurzívu v poznámkách pod čarou? 
5.2 Ve své práci jste prokázal provázání inzerce s obsahem a vytvářením představy o životním stylu.  

Navrhujete srovnání se zahraničními tituly, jaké byste doporučil? 
5.3 Proč segmentu dominuje sektor hodinek a šperků - je to tak mediálně přitažlivé téma, nebo to souvisí 

s objemy inzerce? 
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!


