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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) 
Výsledná práce odpovídá schváleným tezím.  
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text místy není koherentní; odborné literatury mohlo být více (třebaže za teoretický základ zvolila autorka R. 
Barthese) a citována mohla být primární literatura, nikoliv přes sekundární zdroje. Oceňuji snahu o propojení 
mediální a marketingové sféry a sémiotického přístupu.  
 
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  2 
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 

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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 3 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text bohužel kazí dost nepečlivá interpunkce (často je několik chyb na jedné straně), místy překlepy, chybné 
vazby, záměna pomlčky a spojovníku, mezery, někdy nejasné stylizace a formulace atd. Číselný způsob citování 
se mísí s poznámkami pod čarou (za kterými někdy chybí tečky). Citace Kurzu obecné lingvistiky není přesná 
(asi dle citace.com?, které je třeba kontrolovat); jen formálně: u schémat chybí přesně formulované zdroje. Bylo 
by užitečné připojit ukázky (screenshoty) analyzovaných spotů pro lepší představu.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
V práci mi chybí vysvětlení toho, proč byly analyzovány právě vybrané spoty, stručná zmínka je až v závěru 
textu (o antické mytologii se v první části textu také nemluví); vypadá to, že byly vybrány tak, aby se v nich 
"něco" našlo; bylo by třeba to mnohem lépe na začátku definovat a vysvětlit. Někde nerozumím obsahu 
(unilaterální je totéž co traidický?, s. 9; kde je používán model AIDA víc?, s. 20) Teoretický základ je víceméně 
soudržný; mám ale dojem, že v druhé části práce není dost aplikován (analytická část v podstatě neobsahuje 
odborné pojmy; přístup R. Barthese je velmi uzpůsoben), třebaže tato metoda analýzy textů má vždy svá úskalí a 
je poměrně těžká. Některé interpretace jsou velmi odvážné ("dvacetiletá dívka nedosáhla pohlavní dospělosti"?, 
s. 39, Bůh jako alfa samec je tvrzení víc než kontroverzní…). Některé postřehy jsou velmi zajímavé, ale obecně 
postrádám pokus o sjednocující vysvětlení, zhodnocení toho, proč dané reklamy pracují s výstavbou svých 
obsahů/scénářů právě tímto způsobem a proč jsou v nich tedy zřetelné ty archetypální příběhy.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Rozveďte prosím pozn. č. 43 – marketingová komunikace předvedená na Jakobsonově modelu. 
5.2 Souvisí ve vašem pojetí nějak mytologie R. Barthese a mytologie antická? Jaký je zde mezi nimi vztah?  
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! 
 


