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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledný text se odchyluje jen nepatrně; vytvořený analytický formulář je posunem k dobru věci.
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
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teoretický výklad je přesný, účelný a svědčí o znalosti i pochopení příslušné odborné literatury.
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
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

Práce je ilustrována přílohami, opatřena poznámkovým aparátem, vyjádření je jasné, problematika dobře
vysvětlená. Velmi dobrá je úroveň jazyková úroveň textu, sem tam se objevují drobné chyby interpunkční (s. 31),
překlep (s. 33) či pojmové nepřesnosti (vztah sémantiky a sémoitiky; text/výpověď), chybí tečka za poznámkou
pod čarou; záměna pomlčky/spojovníku. Ke struktuře: prostředky reklamy a v nové kapitole vybrané prostředky
– proč?
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Pojem intertextu se dal využít např. při analýze č. 3, stejně tak bylo možno více použít popisu gest, miminky
vyložených v teoretické části práce, je jich nicméně využito v závěrečném shrnutí, lépe vyhnout se výčtu (s. 22).
Materiál je dle mého názoru dobře vybraný a ilustruje vhodně vybrané prostředky. Ve shrnutí analýzy (které
mělo být podrobnější), postrádám alespoň naznačenou odpověď na otázky položené v úvodu (a tedy zamyšlení
s obecnější platností); na druhou stranu jsou uvedené závěry z hlediska analýzy dvojsmyslu a vztahu textu a
obrazu daných reklamách relevantní a dostačující.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Je užití jazykového dvojsmyslu v sexistické reklamě v podstatě pravidlem?
5.2
Jak odhadujete vývoj v užívání sexismu v reklamě? Jkou podobou bude kulminovat a sledujete i opačné
("puristické") tendence?

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!

