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Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Maršíková Tereza  
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Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Vochocová Lenka 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV 
 
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) 
Práce odpovídá záměru stanovenému ve schválených tezích. Autorka jen redukovala pro potřeby kvalitativní 
analýzy vzorek na zástupce vybraných marketingových kampaní, audiovizuální spoty - tuto redukci, kterou se 
mnou autorka předem konzultovala a řádně ji zdůvodňuje na straně 42, považuji za vhodnou.   
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka v předložené práci na základě rešerší dostatečného množství zdrojů připravuje své výzkumné téma a 
prezentací různých pohledů na stáří z různých oborových perspektiv akcentuje konstruktivistický pohled na 
fenomén stáří, což oceňuji. Stejně tak pozitivně hodnotím, že autorka vyhledala výzkumy týkající se konkrétních 
reprezentací seniorů v zemích, kterými se výzkumně zabývá, a předložila rešerše z těchto zdrojů. Jen u stanovení 
věkových kategorií seniorů autorka zapomněla, jak se domnívám, zohlednit časový posun oproti zdrojům 
informací (např. mladší senioři nar. 1946-52 ve zdroji z roku 2012, s. 14 - dnes bychom tedy pravděpodobně 
kategorii zarámovali horním údajem o čtyři roky vyšším?). V empirické části práce autorka přináší validní 
výsledky a zajímavou hypotézu, že reklama pravděpodobně pracuje se stereotypizací stáří  ze strategických 
důvodů odlišně než jiné mediální obsahy. Oceňuji také autorčinu snahu zohlednit při interpretaci výsledků 
kulturní kontext regionu a přiznání limitů vlastní práce. Deskripce jednotlivých spotů mohla autorka z mého 
pohledu zahrnout do vlastních analytických pasáží a nebylo nutné prezentovat je v textu samostatně, stejně tak 
mohla autorka abstrahovat od prostého důrazu na negativitu a pozitivitu obsahů nebo od domnělé redukovanosti 
reprezentací stáří, která se v reklamách neprokázala, a dopřát si tak při sémiotické analýze více volnosti.   
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V práci, která má logickou strukturu a jejíž závěry považuji za podložené řadou studií, k nimž se autorka vrací i 
při interpretacích vlastní analýzy, se občas objevují překlepy a nedostatky ve shodě větných členů (např. "v rámci 
procesu zvaném gatekeeping" - s. 23, "oblastí marketingu cílícímu na..." - s. 33, "s živly (a jejím krocením)" - s. 
50, "Linda Sokočová" místo Sokačová - s. 26, "autorky zjistili" - s. 29, "aktéři (...) se vyznačovaly"- s. 43, "v 
závisti" místo závislosti - s. 58).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předloženou diplomovou práci považuji za zajímavý a oborově relevantní příspěvek ke studiu reprezentací 
seniorů a oceňuji i její komparativní charakter. Autorka mohla detailněji a narativněji rozpracovat své analytické 
závěry, aby oslabila dojem, který může u povrchnějšího čtení vzniknout, že zůstává v rovině pouhé deskripce. 
Práci navrhuji v závislosti na kvalitě obhajoby hodnotit stupněm výborně až velmi dobře.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Umíte si představit konkurenční interpretaci či interpretace spotů Vodafone, které by spoty vnímaly jako 

stereotypní, případně až urážlivé? Na základě jakých argumentů byste takové interpretace podpořila, nebo 
jim oponovala?  

5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


