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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) 

Cíl práce odpovídá schváleným tezím.  

Název práce není vhodný, protože slibuje sémiotickou analýzu, která v práci není. Autorka v tezích deklaruje 

využívání marketingové teorie archetypů, což také dodrží. Název práce a příslib knihy Teorie sémiotiky v tezích 

vytvářejí dojem, že autorka bude využívat i sémiotické poznatky. Kniha ovšem ve výsledné práci chybí, takže 

zde není žádná(!) kniha o sémiotice, dokonce ani úvod typu Doubravová či Černý a Holeš. 

 

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 3 

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 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Úplnost literatury viz výše. 

Vybraná literatura by místy zasloužila okomentovat a kriticky zhodnotit - např. srovnávací mytologie svádějí 

k tomu, že ve všem je možné vidět všechno a vše souvisí se vším: přesto je otázka, zda Zelený rytíř, Adónis, 

Odin, Robin Hood a Krakonoš nemají jako společný jmenovatel spíš než archetyp Zeleného muže knihu Václava 

Cílka. Jinak řečeno, interpretacím archetypů, konotací barev atd. by místy prospěla větší střízlivost. 

Pokud jde o přínos práce, zaráží mne, že závěr končí doporučením firmě Staropramen, jak do budoucna rozvíjet 

jejich značku. Vědecká práce by měla své závěry směřovat trochu jiným směrem.   

 

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.)  

5 

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 1 

 

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

Pokud jde o podloženost závěrů, dostává se autorka skrze teorii archetypů k vědecky problematickým tvrzením 

typu, že zelená barva na etiketě piva Staropramen asociuje Zeleného muže z keltských mýtů. 

Autorka sice upozorňuje na vlastní diplomovou práci na stejné téma, necituje z ní však v plném rozsahu, 

případně často uvádí jen uvozovky na začátku citace, nikoli ty, které by citaci měly uzavřít a tím vlastně vymezit 

- protože jinak by v uvozovkách bylo 90 % práce - viz nedoporučení k obhajobě. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce samotná není špatná, téma je slibné. Analýza vychází z marketingových pouček, nikoli ze sémiotiky; 

přiznání marketingového přístupu by bylo vhodnější. Některá tvrzení ohledně toho, co asociují které archetypy či 

barvy, působí nepodloženě. Ve výsledku je však práce provedena vcelku dobře a obsahuje přínosné poznatky. 

Hodnotil bych ji "velmi dobře". 

Skutečnost, že se zdá, že většina práce byla s drobnými změnami zkopírována z jiné autorčiny práce (viz níže), 

mě však samozřejmě nutí práci nedoporučit.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Je doporučení společnosti Staropramen, jak rozvíjet práci se značkou, vhodným vědeckým závěrem? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

Práce je prakticky totožná s prací, kterou autorka tohoto roku odevzdala a obhájila na VŠE (podobnost 33 % dle 

systému Theses.cz). Doporučuji zvážit zahájení disciplinárního řízení kvůli možnému autoplagiátorství a 

porušení prohlášení, že "práce nebyla využita k získání jiného titulu". 

 

Mé poznámky k podobnosti:  

Úvod:  11 –13 (str. práce pro FSV, číslování v PDF) = 8–10 (práce pro VŠE); Úvody jsou až na drobné 

stylistické změny totožné. 

Využití archetypálních obrazů v marketingu: 14–49 = 25–51; Tato pasáž, tj. skoro celá teoretická část, je až na 

drobné stylistické změny prakticky totožná s verzí pro VŠE, a to včetně obrazových příloh. Autorka na svou 

práci pro VŠE upozorňuje, zkopírování celého úseku však nepřiznává.  

Storytelling: 50–51; Krátké rozšíření teoretické části ve verzi pro FSV, které ve verzi pro VŠE není. 

Praktická část - Staropramen: 52–54 = 59–61; Tato část je skoro totožná. 

Rebranding značky: 55–59; Tato pasáž se zdá být neopsaná.  

Mytologie: 60–74 vs. 69–75; Tyto části jsou na první pohled velmi podobné, s tím, že verze pro FSV působí 

jako rozšířená verze práce pro VŠE; při bližším zkoumání však zjistíme, že závěry pro VŠE byly získány za 

pomoci focus groups, což je ve verzi pro FSV krátce zmíněno v úvodu, kdežto pro FSV obsahovou analýzou; 

působí podobně, ale v tomto případě to nemusí být nutně kopírováním. 

Analýza znaku a loga: 75–81; Tato pasáž se zdá být neopsaná. 

Závěr: 82 a dále vs. 76 a dále; Závěry se liší. 



Přinejmenším 42 stran ze 75 (brána vlastní práce bez obsahu, summary a bibliografie) se zdá být opsaných, 

s drobnými stylistickými úpravami; jde o prakticky celou teoretickou část (vyjma 2 stran) i o kus praktické části. 

 

 

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

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


