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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C–D  

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C–D 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi D 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí D 

1.5 Interpretace výsledků C–D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí D 

1.7 Logičnost výkladu D 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C–D 

 

Slovní komentář: 

Viz níže.  

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu D 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu D 

2.3 Dodržení citační normy C 

2.4 Dodržení stylové normy D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C–D 

 

Slovní komentář: 



V textu se objevuje velké množství překlepů, interpunkčních i jiných chyb. Autor nedodržuje 

strukturu citací, kterou si zvolil, na odbornou literaturu odkazuje minimálně. Ze stylistického 

hlediska je práce problematická především v nejasných stylizacích, které způsobují naprosté 

neporozumění některým pasážím textu. Některá spojení jsou až zarážející – trvanlivá reklama, 

formální vlastnosti piva apod. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci nedoporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Na začátek práce musím poznamenat, že autor se mnou text práce nekonzultoval, o komunikaci nad 

prací začal projevovat zájem v době dovolených (červenec 2015), kdy nejsme povinni konzultace 

poskytovat. Práce tak vznikala zjevně na poslední chvíli a je to na ní znát. K formální stránce jsem 

se stručně vyslovil výše, podrobně viz tištěná verze práce.  

 

Metodologické nedostatky spočívají již ve vymezení problematiky. Autor se má věnovat 

stereotypům, k tomu chce využít metody teorie reklamní komunikace, mediální studia, kognitivní 

lingvistiku, pragmalingvistiku, sociolingvistiku a psycholingvistiku, nicméně už vzhledem k slabé 

ujasněnosti cílů a východisek se mu to nedaří. Studium stereotypů nepředpokládá vytvoření 

jazykového obrazu piva v českém jazyce, jak na mě práce působí. Autor by měl pouze využít jisté 

axiologické výrazy a řešit je z hlediska teorie stereotypů. Tady je zase vidět nedostatečná 

obeznámenost s literaturou, kterou autor dostal zadánu jednak v SIS, jednak jsem mu na další dal 

odkaz.  

V textu práce je dále zmíněn dotazník, který ovšem není analyzován, nejde-li o jednu otázku, která 

je uvedena v příloze. V tom případě se nedá hovořit o dotazníku, dále procentuální zpracování 75 

odpovědí je zbytečné, navíc se k tématu práce otázka nevztahuje.  

Další zásadní výhrady mám k popisu materiálu. Autor se sám zamotává v problematice, jestli je 

internetový materiál dostačující, nebo není. Proč neargumentuje pouze pro pohled, že je, když jej 

využívá? Jak ale chápat internet v dnešní době – hovoří se o „internetových médiích“, tj. internet už 

nelze chápat jako jedno bezbřehé médium. Dále není šťastné vybrat materiál za dvacet let a dělat na 

něm jednoznačné závěry, které neodpovídají ve vývoji reklamy skutečnosti. Buď by se měl zkoumat 

menší časový úsek, nebo si všímat, jestli se za dvacet pět let stereotypy neproměnily (a práce 

vzdáleně naznačuje, že leckdy mohly). Ovšem mnohé stereotypy, které se tak mohou jevit, jsou 

dlouhodobé. Např. na ženy byla zacílena pivní reklama už dříve (srov. reklamní slogan A Kozla už 

jsi měla z poloviny devadesátých let). 

Výzkumné otázky jsou postaveny nejednoznačně. Již první otázka, co se pije, neodpovídá 

očekávaným výsledkům – následně popisované vlastnosti referují k otázce, jaké něco je, nikoliv co 

to je. Zásadní problém pak tvoří neujasněnost rozdílu mezi termíny prototyp a stereotyp, který vede 

k záměně výsledků. Mnoho uváděných údajů vychází právě ze stereotypů, z toho, „co se tak říká“, 

ale není to ověřeno. Například úvodní pasáž o pivní kultuře by předpokládala odkaz na práce 

věnované tomuto tématu, resp. seznámení se s nimi. Autor by se tak mohl vyhnout falešným 

generalizacím a tomu, že právě stereotyp se mu místo cíle práce stane východiskem práce. Právě na 

základě toho, co se je neověřená pravda, je vybudována celá kapitola Psychologie, čiší z ní více 

pocitovost než skutečně interpretace materiálu.  

Rovněž hodnotící komentáře ke kvalitě reklamy práci ubírají. Autor se sice rozohňuje nad 

sexistickými reklamami, ale právě u nich mu stereotyp uniká, navíc nezohledňuje karikování a 

parodování, na kterém jsou některé reklamy založeny. Problémy v interpretaci činí mimo jiné 

frazémy, které autor mnohdy interpretuje nefrazeologicky či si jejich frazeologičnosti není zjevně 

vědom.  

Abych nebyl jenom kritický, musím připustit, že v kapitole 3.2 se objevují některé zajímavé 

postřehy, to je ovšem pro uznání celé práce jako absolventské dost málo. Je to škoda, protože téma 



nabízí mnoho zajímavých otázek, které se objevují, ale nejsou dořešeny nebo jsou řešeny špatně i 

v předložené bakalářské práci. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Jsou vyjadřovány v textu posudku práce.  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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