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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 podoba práce odpovídá tezím, drobné změny ve struktuře textu jsou vysvětlené; u stručné pasáže o 
neologismech mohla být ještě stručná informace o dalších jazykových prostředcích, kterým se diplomantka 
v praktické části věnuje (dialektismy, anglicismy).   
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka pracuje s odpovídající odbornou literaturou související s jejím tématem (např. včetně relevantních 
konceptů glokalizace aj.), mnoha veřejnými zdroji, ale i dalšími materiály (mediálními výstupy) dokreslujícími 
analyzovanou oblast. Myslím, že závěr práce (a využití výsledků sestaveného dotazníku), resp. úvahy na téma 
používání uvedených jazykových prostředků v rámci současné češtiny mohly být podrobnější.    
 
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)  
Struktura práce je logická, jen bych, jak již bylo řečeno, přidala stručně informace k dalším popisovaným jevům 
(viz výše). Poznámkový aparát i přílohy práce jsou v pořádku (výjimečně chybí tečky za poznámkami pod 
čarou), jazyková stránka textu je dobrá, opět až na výjimky (čárka před neboli, na kolik/nakolik; tedy v první větě 
Úvodu). Konkrétní jazykové prostředky, které jsou zkoumány v analytické části práce, nejsou vždy přeloženy či 
vysvětleny systematicky (někdy hned, někdy až  během dalšího výkladu); místy jsou v textu nepřesné formulace 
("dialektismy nebyly použity správně", samotný název práce "vliv marketingové komunikace na český jazyk" – 
asi rozumím, ale šlo by vystihnout přesněji).    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Oceňuji, že si diplomantka zvolila zcela konkrétní výsek tématu (zejména jazykovou stránku vybrané 
komunikace společnosti McDonald´s) a snažila se jej – více či méně kriticky – představit i pomocí vlastního 
výzkumu (dotazníkového šetření). Nabídla též rovněž kvalitní a kultivovaný pohled na aktuální situaci 
společnosti McDonald´s na českém trhu a prostřednictvím konceptu komunikačního mixu představila jednotlivé 
konkrétní způsoby, jimiž se společnost prezentuje veřejně i v rámci interní komunikace. Poskytuje také některé 
zajímavé detaily, které svědčí o jejím zájmu jednak o společnost typu McDonald´s a její komunikaci, jednak o 
češtinu. 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 V samém závěru (s. 29) píšete, že dílčí výsledky výkumu jsem v něčem překvapivé. Upřesněte prosím 

proč. 
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! 
 


