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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) 
Struktura navržená v tezích nebyla důsledně promyšlena, proto považuji odchylku od původní stuktury za 
vhodnou a práci prospěšnou. 
 
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 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Kladem práce je její interdisciplinarita a nápaditost, nevýhodou velké množství témat, které autorka otevírá, 
a nemožnost jejich hlubšího zpracování v rozsahu bakalářské práce. Teoretická část práce je celkem dobře 
propracována, při jejím psaní mohlo být využito více literatury k tématu korporátní kultury a identity. 
Zpracování praktické části je oproti teoretické části poněkud slabší – zvláště u jazykové analýzy a zpracování 
dotazníku včetně jeho výsledků postrádám preciznější formulaci a zdůvodnění závěrů, např. 
s. 20: "Největší úskalí vidí autorka v upevňování stereotypů, které se však v komunikaci společnosti neobjevují 
poprvé. Tento přístup může českou společnost rozdělit na rozezlené a posmívající se. Negativní přístup navíc 
může podpořit i nesprávné použití dialektu, které nepřímo vyvolává nedůvěru ve společnost McDonald’s jako 
takovou." (jak je rozdělení na rozezlené a posmívající myšleno?, lze vůbec hovořit o nesprávném užití dialektu?), 
s. 24: "Jen 4 % respondentů dosáhla základního vzdělání a 3 % vyučení." (nevhodná formulace - základního 
vzdělání pravděpodobně dosáhli všichni respondenti průzkumu), 
s. 28: "Lze říci, že komunikace společnosti respektuje současné lokální jazykové trendy" (jaké trendy?), 
s. 28: "Slova … jsou kvalitně usazena v podvědomí českého zákazníka." (opravdu kvalitně?). 
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktuře práce prospěla změna pořadí kapitol. Poznámkový aparát je funkční a přiměřený. Citační normy byly 
dodrženy. 
Práce je psána čtivým způsobem, jazyková úroveň je uspokojivá, pravopisné chyby ojedinělé, nicméně 
nepřehlédnutelné: počeštěný výraz "nugety" by se měl psát jedním "g", slova playland" a "facebookový" by se 
měla psát s malým počátečním písmenem, McCafé s dlouhým "é", složené výrazy "polotričko", "promoakce", 
"videospot" se mají psát dohromady. 
Odborný styl práce je narušován profesním žargonem. Pokud autorka pracuje s profesionalismy z oboru 
marketingové komunikace, bylo by vhodné používat jejich české ekvivalenty, např. in store komunikace 
(komunikace v místě prodeje), corporate identity (korporátní identita), claim (slogan, sdělení), voice over 
(komentář), printový (tištěný), redesignovat, crew room / crewroom (v textu psáno nejednotně). Práce 
pojednávající mj. o anglicismech je tak paradoxně plná zbytečných anglicismů. 
Velmi neobvyklá je volba autorské perspektivy. Zatímco pro odborné práce je typická 1. osoba, autorka používá 
3. osobu a pasivní konstrukce, což je někdy na úkor srozumitelnosti textu, například v poznámce 4 na straně 5: 
"Podle provedeného monitoringu médií … bylo nalezeno 121 zmínek…" (kdo onen monitoring provedl?), dále 
na straně 20: "Největší úskalí vidí autorka…" (která autorka?). 
Grafická úprava práce je výborná, rozsah a zpracování příloh na patřičné úrovni. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce je podnětným pokusem o analýzu reklamních komunikátů firmy McDonald's, jejich jazykové úrovně 
a vlivu na cílové skupiny. Je evidentní, že autorka vložila do psaní práce nemalé úsilí: 1) zabývala se velkým 
množstvím témat (komunikační mix, korporátní kultura, interní a externí komunikace firmy, glokalizace, 
porovnání s konkurencí, jazyková analýza vybraných reklamních komunikátů, analýza postojů ke společnosti 
McDonald's a k její reklamě…) a 2) použila mnoho metodologických postupů (kvalitativní analýza, komparace, 
dotazníkové šetření). Právě velké množství témat a kombinace metod zpracování však bohužel působí nesourodě. 
Název práce je formulován poněkud neobratně. Není pravděpodobné, že by marketingová komunikace 
společnosti McDonald's (ani žádné jiné firmy) mohla během dvou let nějak výrazně ovlivnit český jazyk. 
Přes uvedené dílčí výhrady hodnotím práci jako zdařilou a hodnotím ji lepší dvojkou. Práce splňuje podmínky 
kladené na bakalářskou práci. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak ovlivnila marketingová komunikace společnosti McDonald's v letech 2012 a 2013 český jazyk? 
5.2 Jaké současné lokální jazykové trendy podle Vás komunikace společnosti McDonald's respektuje? 
 
 
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! 
 


