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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Poliaková Karolína  
Název práce: Motiv násilí a variabilita jeho užití v reklamě s ilustrací na sociální reklamě organizace Amnesty 
International na rozdílných mediatypech ve vybraných letech 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Tereza Klabíková Rábová 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 
 
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 se odchýlila od teze jen v drobnostech. 
 
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 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) 
Práce se opírá o relevantní výzkumy na téma násilí v reklamě; výběr zdrojů je poučený a adekvátní. Dobře 
pracuje s terminologií, metodologie je promyšlená a dobře aplikovaná.  
 
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 1 
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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má jiný formát, než je předepsáno ("šablona"). Styl textu je skutečně odborný, přiznávám, že pro mě místy 
až velmi obtížný, celý výklad je jasně strukturovaný, bez jazykových chyb. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce má poněkud jinou strukturu i pojetí, než bývá obvyklé. Tíhne k filozofickému, dost "nehmatatelnému", 
úvahovému pojetí tématu zobrazení násilí v komunikaci Amnesty International. Přestože téma komunikace 
Amnesty International už bylo z různých hledisek ve studentských pracích zpracováváno, diplomantka si zvolila 
jiný pohled, a sice motivickou analýzu, a na věc hledí komplexně i z jiných hledisek (etika, mediální pohled…) . 
Takový pohled je vždy náročnější, ale i atraktivnější a přínosnější a v práci se jej podařilo zachytit kvalitně, 
třebaže by šíře tématu i propracovaný teoretický úvod zasloužily více prostoru k analýze ještě podrobnější (nyní 
pouze několik stran). Oceňuji volbu závažného tématu a přístup k jeho reflexi a také ujištění, že na 
marketingovou komunikaci lze nahlížet i jiným, svěžím prizmatem. Myslím, že práci prospěly úpravy a 
doporučení, a(le) je evidentní, že práce má tendence vymykat se běžnému standardu (formou, obsahem, 
přístupem).  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Podle jakých kritérií jste vybírala analyzovaný materiál?  
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! 
 


