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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) 

 

Ad 1.1 Cílem práce mělo být srovnání mediální reprezentace seniorů v Litvě a České republice ve vybraných 

marketingových kampaních z období 2013-2016. Již v úvodu však autorka uvádí, že cílem práce je „představit 

koncept sociální konstrukce reality na příkladu sociální konstrukce stáří" (s. 2). 

Ad 1.2 V tezích je uvedena sémiotická analýza a komparativní analýza. Analyzovány měly být reklamní 

kampaně, finální text práce obsahuje pouze rozbor reklamních spotů. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 5 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 5 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 

 

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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  5 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 



V kapitole 1 autorka provedla obsáhlou rešerši vědeckých teorií a přístupů k tématu seniorů a stáří a také správně 

propojuje tyto teorie s výsledky již realizovaných výzkumů. V kap. 2 jsou shrnuty výzkumy mediální 

reprezentace stáří a seniorů a pozornost je věnována i aktuálním trendům zobrazování seniorů a stáří a to jak u 

nás, tak i v Litvě. Není ovšem zřejmé, proč je v úvodu této kapitoly uvedeno, že „se nyní zaměříme na to, zdali 

mají na tomto vnímání seniorů svůj podíl právě média." (s. 2), když o vlivu médií na vnímání stáři není 

v kapitole nic uvedeno. Kapitola 3 reflektuje specifika reklam jako marketingového nástroje, kdy jsou senioři 

zobrazováni v reklamách kvůli zacílení na seniorskou skupinu (zákazník) a kdy jsou zobrazování jako sociální 

skupina (vedlejší role).  

 

Vcelku povedená rešerše prezentovaná v teoretických kapitolách bohužel není vůbec využita ve výzkumné části 

práce. Výzkumná část (kap. 4) postrádá metodologické ukotvení a kvůli absenci návaznosti na teoretické kapitoly 

vlastně netušíme, co konkrétně autorka bude zkoumat a jak bude při analýze postupovat. Nedozvíme se, jak 

autorka pro potřeby vlastního výzkumu definuje pojem seniora a stáří, ani jaká jsou hlavní kritéria či znaky stáří 

a seniorů, podle kterých byly vybrány reklamní spoty pro vlastní analýzu.  

 

Není zřejmé, proč se autorka rozhodla pro kvalitativní analytickou metodu, když formulace výzkumných otázek 

„Je obraz seniorů v reklamních kampaních spíše negativní nebo pozitivní? S jakými tématy a atributy jsou 

senioři spojování?" (s. 37) zřetelně odkazuje ke kvantifikaci a potvrzení/vyvrácení tvrzení. Chybí také vymezení 

toho, co autorka považuje za pozitivní/negativní „obraz“ a jaké konkrétní prvky/znaky/jevy v reklamních spotech 

autorka analyzovala. 

 

Ačkoli autorka uvádí, že vybrala vždy jeden reklamní spot, který představuje: „reprezentativní výzkumný 

materiál zastupující právě jednu marketingovou kampaň,“ (s. 42), tak v analýze se věnuje i dalším spotům, které 

do analýzy neměly být zahrnuty (s. 44). Samotný výzkum lze jen těžko považovat za sémiotickou analýzu. 

Autorka se pohybuje na úrovni popisu jednotlivých spotů a jejich aktérů. Schází strukturovaný rozbor mediálních 

sdělení, jednotlivých znaků a vztahů mezi nimi či práce s denotativní, konotativní či mytologickou rovinou 

označování. Z obsahu spíše vyznívá subjektivní snaha autorky rozporovat některé (v teoretické části definované) 

mediální reprezentace (kap. 4.2.1). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

V předložené diplomové práci autorka neprokázala schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a 

aplikovat ji, nezvládla techniku empirického výzkumu a formulované závěry nelze označit za podložené.  Jako 

příklad je možné uvést konstatování, že výsledky analýzy „vyvracejí mýtus o tom, že jsou všichni senioři nehledě 

na pohlaví, původ, minulost a povahu stejní,“ (s. 46) protože postavy v analyzovaných spotech vykazují různé 

vlastnosti (konzervativní, kreativní, se smyslem pro humor…) a vyskytují se v různých prostředích (venkov, 

příroda, domácí prostředí…) nebo „v případě, že by na pozadí nehrála rocková hudba a dívka nevolila světlé 

šaty, černé oblečení staršího páru by v naší interpretaci evokovalo smuteční událost. Černá barva je totiž v 

západní kultuře považována za barvu smrti a smutku“ (s. 50) nebo „Senior je v reklamě vyobrazen ve 

sportovním oblečení a těší se úctě své rodiny (kvůli stoji na pravé noze a zřejmě i mimoděk). To vše v souladu s 

pozitivní konstrukcí stáří." (s. 54)  

 

V případě přesvědčivé obhajoby navrhuji předloženou diplomovou práci hodnotit výslednou známkou dobře. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANTKA MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jednotlivé stereotypy či stereotypní zobrazování seniorů a stáří rozdělujete v práci do dvou kategorií na 1. 

pozitivní a 2. negativní. Zvažovala jste použití i jiných kategorií (neutrální, ambivalentní) nebo možností? 

5.2 Jakým způsobem byly vybrány analyzované spoty? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně   velmi dobře       dobře     nedoporučuji k obhajobě  
 

 

 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  


