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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) 
Tam, kde se autorka odchyluje od teze, je to vysvětlené a opodstatněné. 
 
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)  
Práce je opřena o dostatečné množství zdrojů, a tím objektivizována. Sestavení a popis metodologického aparátu 
je funkční, i když/a někde bylo třeba propojit a usouvztažnit koncepty o různých teoretických úrovních. 
Teoretická i praktická část jsou velmi podrobné a dobře postavené.  
 
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)  
Text je velmi systematický (někdy snad až příliš využívající kataforických i anaforických odkazů), přehledný, 
vyjádření dobré a srozumitelné, bez jazykových chyb (šotek se vloudil pouze v případě popisku obr. č. 8); text je 
dobře upravený, ilustrovaný adekvátní přílohou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce je velmi svědomitá a pečlivá. Oceňuji kombinaci využití nejprve kvantitativní a poté podrobně kvalitativní 
metody k přístupu rozboru materiálu a také úzký výsek tématu,který ale diplomantka pojednala velmi detailně a 
kvalitně. Diplomantka si zvolila přitažlivé téma porovnání komunikace luxusních značek ve dvou segmentech, 
evidentně zpracovala (či participovala na zpracování) mnoho dat a její analýza i následné srovnání přináší dobře 
podložená a přesně terminologicky i teoreticky ukotvená zjištění; analyzované komunikáty přehledně a 
odpovídajícím způsobem pojednává zvlášť jako reklamní vizuály, adveroriály a redakční články. Text je 
nadstandardně rozsáhlý; některé teoretické části jdou snad až příliš do detailu a šlo je vypustit či zkrátit (kód, 
znak aj.) Cenné je např. srovnání užívaných dominantních motivů vzešlých ze sémiotické analýzy textů i vizuální 
složky komunikátů. Potvrdilo se např. to, že i luxusní kosmetické produkty potřebují svá reklamní sdělení 
verbalizovat mj. za pomoci pseudovědeckých argumentů, zatímco luxusní módní značka staví převážně na 
stylizované vizualitě; diplomantka popsala také jejich celkovou povahu. Práce je velmi zdařilá a nabízí podněty 
k dalšímu bádání v tomto směru. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Potvrdily výsledky analýzy vaše domněnky o podobě komunikace daných segmentů,objevují se skutečně 

jisté pravidelnosti v komunikaci daných značek? 
5.2 Myslíte, že by bylo možné alespoň přibližně zobecnit výsledky (povaha a způsoby vizuální a verbální 

komunikace) i pro další značky v segmentu luxusní módy, doplňků a kosmetiky? (Zmiňujete v závěru)   
5.3 Ovlivňuje konkrétní médium (časopis) podobu inzerátu?  
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! 
 


