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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) 
Pozměněno jen pořadí kapitol.  
 
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 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V práci jsou ojedinělé překlepy či chyby formátování, je doplněná vhodnou přílohou a pečlivě zpracovaný je také 
seznam zdrojů a odkazy.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si zvolila zajímavé a přínosné téma, osvětové kampaně nabádající lidi k tomu, aby nesedali opilí za 
volant. Toto téma je zejména v ČR, která má jednu z nejvyšších spořeb alkoholu na hlavu na světě, obzvlášť 
důležité, přičemž firmy produkující alkoholické nápoje nechávají tuto komunikaci téměř bez výhrad na státu. 
Diplomantka proto situaci komparovala s USA, kde je jiný systém a osvětové kampaně (moderněji sociální 
marketing) zde řídí vlivná organizace Ad Council.  
Ve své práci se diplomantka věnuje komparaci obou systémů i jednotlivým kampaním se zaměřením na domácí 
kampaň Nemyslíš, zaplatíš. Využila k tomu poměrně bohaté zdroje sekundárních dat. Přesto je orientace v této 
problematice poměrně náročná a prokázat kauzální souvislost snížení nehodovosti v důsledku kampaně je 
prakticky nemožné. Diplomantka si tak v závěru klade otázku, zda by kampaně proti "alkoholu za volantem" 
vůbec měly existovat, ale následně odpovídá, že ano. Otázkou však je, zda by větší část této odpovědnosti na 
sebe neměly vzít komerční subjekty, které z produkce alkoholu profitují.   
Celkově diplomantka předložila komplexní práci se snahou o porovnání problematiky a jejího řešení jak ze 
strukturálního hlediska, tak z pohledu obsahu a zpracování kampaní, a hodnotím ji jako výbornou.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Neměly by kampaně proti řízení pod vlivem alkoholu organizovat firmy v rámci svého CSR? Jakou roli u 

nás hraje lobbing za zvýšení tolerance alkoholu za volantem?  
5.2 Jak se díváte na zavedené sousloví "alkohol za volantem"? Nemělo by se spíše říkat "opilí lidé za 

volantem"?  
 
 
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! 
 


