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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) 

 

Autorka se držela schválených tezí a upravovala pouze strukturu jejich prezentace, kterou dobře obhájila již v 

úvodu. Stejně tak vysvětlila a zdůvodnila metodologické a metodické změny, jež jsou často nevyhnutelné jak ve 

výzkumu s nezletilými, tak ve výzkumu ve školním prostředí. Nad možnými následky těchto změn se zamyslela a 

právem zhodnotila, že neměly negativní vliv na kvalitu výsledné práce. 

  

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

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)  

      

Zpracovaná literatura má široký záběr, občas však není jasné, jak souvisí s danou tématikou a zaměřením 

výzkumu (např. diskuze o masových médiích a kultuře je velmi obecná). Velký důraz na Gerbnerovu kultivační 

teorii a Bandurovu imitaci násilí ubírá na kvalitě práce, jelikož vede k opomíjení mnohem vhodnějších a 

v současnosti více citovaných teorií, jako je například consumer socialisation (viz John, D. R. (1999). Consumer 

socialization of children: A retrospective look at twenty-five years of research. Journal of Consumer Research, 

26(3), 183-213). Přestože je historické hledisko nepochybně důležité, práce jen málo vychází z poznání v oblasti 

consumer research (např. Margaret Hogg) a vztahu mezi médii, reklamou a adolescenty (např. Christine Griffin, 

Barrie Gunter, Adrian Furnham, apod.), jež výzkum přinesl v posledních dvaceti pěti letech. Na druhou stranu 

autorka dobře shrnuje současnou regulaci reklamy v ČR, přičemž cituje z přímých zdrojů. Stejně tak se velmi 

obratně věnuje vývoji člověka a faktorům vlivu z holistického hlediska. 

 



Empirický výzkum je po všech stránkách velmi dobře popsán, sestaven a zvládnut s ohledem na daný cíl, otázky 

a hypotézy. Především výzkumná část zaměřená na otázky etické a morální reklamy je excelentně připravena. 

Závěr pak shrnuje výsledky, které jsou, jak autorka říká, 'beze sporu zajímavé' - např. pozitivní přístup k reklamě 

založený na vlastní zkušenosti. I zde se však znovu ukazuje, že teorie Gerbnera a Bandury nebyly nejvhodnější 

volbou, jelikož výsledky se v mnoha ohledech shodují a přispívají k mnohem aktuálnějším poznatkům v této 

oblasti. 

 

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  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

 

Jedná se o logicky a přehledně strukturovanou práci, která se drží požadované grafické úpravy ve všech 

detailech. Práce má vysokou styslistickou a jazykovou úroveň, autorka se jen občas dopouští subjektivně 

zabarveného popisu a nedostatečně podpořených tvrzení, např. 'Tato reklamní masáž je 

natolik intenzivní, že podprahově působí téměř na všechny věkové skupiny příjemců' na str. 3. Abstrakt je 

neúplný, neobsahuje informace o výsledcích a závěrech daného výzkumu a název je shodný s bakalářskou prací 

jiné autorky, na niž se odkazuje. Jedinou podstatnější výtkou však zůstává zvládnutí aktuálnější terminologie 

v oblasti zaměřené na consumer research a na vztah adolescentů k reklamě a médiím. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

      

Přes několik výtek k teoretickému rámci práce, autorka vypracovala velmi kvalitní diplomovou práci založenou 

na původním empirickém výzkumu, který prezentuje v dobře strukturované a přehledné formě. Velmi dobře 

zhodnotila a reflektovala na nedostatky a limity v různých částech výzkumu, aniž by zpochybnila jeho přínos 

k poznání. Práce si zaslouží výbornou a níže uvedené otázky jsou spíše podněty k další diskuzi.  

 

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

5.1 Co Vás vedlo k volbě tohoto tématu a jak se Vaše mínění/postoj k této problematice vyvinul během či po 

skončení Vašeho výzkumu?  

5.2 Proč si myslíte, že se Vaše výsledky týkající se negativního/pozitivního vnímání reklamy neshodují s 

předešlým výzkumem, který jmenujete v závěru?  

5.3 Ná zakladě této zkušenosti, je něco co byste na tomto, či jiném podobném výzkumu, udělala jinak, 

kdybyste jej realizovala nyní? 

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! 

 


