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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) 
Drobné a vhodné změny.  
 
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)  

     

 
 
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)  
Práe obsahuje mj. vhodnou přílohu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Ačkoliv název práce slibuje poměrně jasně a úzce vymezenou diplomovou práci, diplomantka v ní velmi vhodně 
na konkrétním příkladě představila mnohem širší téma. Zabývala se problematikou dvou vybraných luxusních 
značek ze segmentu kosmetiky a módy a jejich komunikace se čtenáři vybraných časopisů. Zkoumala jak 
reklamy, tak i další texty a obrazové materiály více či méně persvazivní povahy. Za velmi přínosné považuji 
zhodnocení k celkovému poselství a příběhu značek, kdy diplomantka analyticky potvrdila jejich shodu se 
strategickou komunikací obou značek. Zkoumala a identifikovala přitom různé strategie, kterými toho značky 
dosahují. Z práce je patrná dobrá erudovanost diplomantky v problematice médií i marketingových strategií, 
které se poté v redakčních textech zobrazují. Práce je na vysoké odborné úrovni, a pokud by byla její analytická 
část publikována v některém odborném periodiku, mohla by být dobrým výchozím bodem pro práci rigorózní.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Podle vašich zjištění existují rozdíly ve stupni persvazivity obou značek, LV komunikuje méně 

persvazivně a EL více persvazivně. Existují podle vás rozdíly ve stupni persvazivity v redakčních textech 
i mezi jednotlivými tituly časopisů? (Např. nejen mezi Elle a Marianne, ale třeba také InStyle či Marie 
Claire - zda si např. Elle udržuje status "nezávislého hodnocení", zatímco levnější InStyle je více 
otevřeně komerční a podporuje prodej).   

5.2 Jakou roli podle vás hrají novináři či editoři jako názoroví vůdci (rozebíráte např. na str. 97)? Ovlivňují 
sami míru persvazivity obsahů, a pokud ano, na jakém základě?   

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! 
 


