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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) 

Výsledná podoba práce odpovídá z většiny tezím. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Autorka staví výklad na mnoha odborných zdrojích; někdy bych spíše volila citaci primárního zdroje dané teorie, 

místy jsou některé citace přijímány nekriticky. Popis metodologie je příliš obecný, nekonkrétní a rozsáhlý, lépe 

aplikovat ho přímo na potřeby daného tématu. Téma je pojato interdisciplinárn+ a zvolené tituly tomu 

odpovídají.    

 

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) 

1 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Struktura textu je jasná, oceňuji průběžná shrnutí, která ve standardních českých odborných textech nejsou zcela 

běžná; jazyk a styl textu je, pokud mohu posoudit, v pořádku; text je ilustrován přílohami. Zpracování textu 

v angličtině je jistě třeba ocenit.       

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Zvolené téma je nadmíru zajímavé a předložená práce není typicky zpracovaná (dotazování studentů na vnímání 

genderových stereotypů v reklamě); tematika marketingová komunikace je nicméně zastoupena složkou 

stereotypizace reklamy a jejího vnímání. Oceňuji srovnání české a franouzské strany i (nutné) užití 

neanglofonních, tj. francouzských zdrojů. Podniknutý výzkum je podrobně popsaný. Tato zdařilá práce předkládá 

dílčí analýzu vnímání stereotypizace role mužů a žen v reklamě a představuje téma jako společensky relevantní, 

široce pojaté a především kulturně značně podmíněné téma; může být tedy chápána i jako příspěvek k interkulturí 

komunikaci.   

 

 

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

5.1 Zopakujte, nakolik se dotazník zaměřuje na otázky vázané přímo ke konkrétí reklamě a nakolik 

k obecným zksšenostem respondentů se stereotypizací?   

5.2 V jakém jazyce byla ukázka? Bylo to pro výzkum důlěžité, či nikoliv?  

 

 

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! 

 


