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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Zuzana Schirlová si vybrala práci z předem vypsaných témat katedry a s prodlevou, která 
vyplývala z potřeby plnit další studijní povinnosti, se do práce pustila zodpovědně a s velkým 
zaujetím. Hodnocení reklamních sdělení je záležitost velmi citlivá, diplomantka ji však zvládla 
velmi dobře. Osvojila si metodiku literární rešerše a při hledání informací byla velmi iniciativní, 
poctivá a zodpovědná. 
Diplomantka dobře zvládla základy metodiky klinického výzkumu a kritického hodnocení.  
Práce byla prezentována na SVK, kde obsadila 3. místo v Sekci sociálně - technologické. I zde 
během diskuse bylo vidět, že dokáže svoji práci obhájit, což bylo dáno jejím samostatným a 
poctivým přístupem k celé problematice.  
Jako malé mínus na práci vidím časový stres, ve kterém vznikala, který diplomantka zvládla 
velmi dobře, nicméně předložené práci by trochu víc prospěl celkově klidnější průběh. 
 
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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