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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) 
Práce byla zpracována zcela v souladu s tezemi. 
 
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 2 
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)  
Propojení marketingové komunikace s lingvistickými a sémiotickými poznatky přináší poznání, které obohacuje 
na jedné straně marketing a na druhé straně i lingvistiku a sémiotiku. Autorka proto volila téma, které je svým 
zadáním inovativní a objevné, a obojí se podařilo v práci naplnit. Jak z marketingu, tak z lingvistiky a sémiotiky 
volila literaturu, která je pro obory reprezentativní a která v takto pojaté kombinaci přináší relevantní poznatky. 
Autorka se velmi podrobně věnovala nejen teoretickému úvodu, ve kterém se jí podařilo zachytit všechny 
relevantní autory i texty, jež reprezentují pragmatický obrat v českém lingvistickém kontextu, a sémiotickému 
kontextu, který byl pro interpreataci a anylýzu nezbytný. Také praktická část, v níž jsou podrobné analýzy 
rekalmních spotů firmy Danone, je bohatá, informačně nasycená a přesná. Zvolená analytická metodologie, 
zejména sémiotická analýza,  jí umožnily získat množství závěrů, které pragmatický obrat dynamicky a 
všestranně ilustrují a dokazují. Práce je teoreticky objevná a navíc pečlivě analyticky doložená, takže umožňuje 
zájemcům teoreticky i prakticky prověřit přínos pro analýzu reklamních spotů. 
 
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 2 



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 
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)  
Autorka popsala, doložila a interpretovala všechny způsoby pragmatizace analýzy a interpretace reklamních 
spotů firmy Danone. Její teorie i analýza jsou bohaté a její interpretace věcné a přesvědčivé.  Práce je kvalitním 
příspěvkem jak pro marketing, tak obohacením a zpřesněním pragmatizace v mediálním diskursui.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce spňuje požadavky kladené na práci magisterskou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Bylo by možné obohatit lingvistiku o poznatky, které shromáždila marketingová komunikace? 
5.2   
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! 
 


