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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) 
Diplomantka upravuje výběr časového úseku analyzovaného materiálu tak, aby byl aktuálnější; stejně tak 
upravuje některé pasáže původně zamýšlené v tezích, vše je vysvětlené a 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 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)  
Vytktnout by se snad dal relativně menší počet titulů zahraničních, ovšem ty použité (jak české, tak zahraniční), 
jsou velmi dobře pochopené a aplikované a pro teoretický i metodologický úvod je jejich zpracování efektivní. V 
seznamu literatury chybí Dolník. Ještě více mohla být také zmíněna systematická snaha public relations, která 
připravuje v médiích i veřejné sféře podhoubí pro "jogurtovou posedlost" a možná i filozofické základy pohledu 
na současnou posedlost životním stylem, ale chápu, že práce by se pak rozrostla do jiných rozměrů a v rámci 
zachování soudržnosti textu to ani nebylo možné.   
 
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 2 
3.4 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 autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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)  
Práce se odvíjí podle promyšlené struktury. Velmi dobrá je jazyková úroveň práce, text se vyznačuje bohatým, 
čtivým a obratným vyjádřením (až na výjimky; např. tečky po poznámkách pod čarou; pomlčka/spojovník, 
chybějící či přebývající interpunkce, hlavni protagonista; "baktérie" je také možná a pár dalších drobností; 
prostředek "ibid." se spíš používá v ciacích prostřednictvím pozn. pod čarou). Přílohy i poznámkový aparát jsou 
zcela adekvátní (někdy "uskočil" formát). V analytické části autorka správně a vhodně používá termínů, na nichž 
je rozbor postaven.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce nabízí originální "postmoderní" propojení tématu komerční propagace produktu, konkrétně jogurtu, s teorií 
a metodami lingvistiky a sémiotiky, zamyšlením nad publicistickým stylem, způsobu realizace apelů a 
přesvědčovacích funkcí atd. v Barthesovském duchu (až by se mohlo zdát, že hledisek je "moc", ale zde jsou 
propojeny funkčně); toto propojení je originální a přínosné. Práce představuje (až na drobné nepřesnosti, které by 
šlo doladit) svěží text kriticky a komplexně analyzující v podstatě jeden ze současných popkulturních elementů 
životního stylu. Oceňuji poutavou jazykovou formu a přehlednou strukturaci textu (textové spojky, komentář 
vlastního postupu aj.). Metodologie pragmalingvistiky a sémiotiky byla evidentně zvolena vhodně a nabízí 
prostor pro další práce podobného typu.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Daly by se na rozbor reklamního diskurzu aplikovat i maximy zdvořilostní? Jak se např. projevují ve 

vašem vzorku? 
5.2 (Doplňující otázka: Nenašla jste náhodou při svém studijním pobytu v Kanadě vhodnou literaturu 

k metodě, teorii, tématu…?) 
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! 
 


