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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná podoba práce víceméně odpovídá schváleným tezím, úpravy jsou k dobru věci.
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
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
3
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Je vhodné, že se diplomantka snažila propojit pole mediálních studií (medializace tématu) s pohledem
marketingovým (který je vzhledem k tématu rovněž nezbytný) a prokázala, že zná nejzásadnější odborné
koncepty (PR, public affairs, lobbing atd.). Snad by se dalo dohledat více zahraniční odborné literatury (alespoň
článků). Teoretický úvod je dobrý a funkční (zmínění filozofů, kteří o velmi exponovaném tématu životního stylu
uvažují), představuje pro následnou analýzu relevantní témata a koncepty. Samotná analýza textů, které se tématu
věnují, je místy trefná, místy ne zcela přesná (klasifikace jazykových jevů).
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
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
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Jazyk a stylizace textu jsou místy kostrbaté, místy se objevují pravopisné či gramatické chyby, grafika výjimečně
"ujela" (závěrečný seznam literatury). Poznámkový aparát je velmi stručný.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Oceňuji výběr tématu a snahu diplomantky skutečně nalézt relevantní materiály a ty popsat. Myslím, že největší
problém nastal v tom, že množství materiálů ( = nekomerční kampaň/kampaně zdravého životního stylu v České
republice), které se diplomantka snažila analyzovat, je skutečně velmi malé (v podstatě jen Dny zdraví se jejich
velmi chudou komunikací)a svědčí o nezájmu veřejné nekomerční sféry o kampaně zdravého životního stylu (na
rozdíl od představených vybraných světových kampaní). Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak by se podle vás dala vylepšit prezentace takové kampaně, jako jsou Dny zdraví? Jakých kanálů a
způsobů komunikace by mělo být využito? Jak pracovat s lepší medailizací akce?
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!

