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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 si v tezích zvolila zajímavé téma, rozhodla se prozkoumat, jakým způsobem je téma vztahu dětí a 

reklamy reflektováno v odborné literatuře - konkrétně jak je uchopováno ve výzkumech. Těžištěm práce pak má 

být především rešerše a analýza provedených výzkumů zaměřených na vtah dětí ve věku 6-8 let k reklamě. 

Ačkoli autorka původně zvažovala provést výzkum mezi dětmi a rodiči, rozhodla se po úvaze od tohoto záměru 

ustoupit, odchylka od tezí ve vztahu k technice i struktuře je v práci zdůvodněna.   

 

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 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Autorka v úvodní části své práce popisuje základní pojmy, ačkoli je to v souladu s tezemi, domnívám se, že tento 

výklad (včetně historie reklamy, vývoje jednotivých forem a právní regulace) mohl být stručnější, případně 

zaměřen více na problematiku vztahu dětí a reklamy a jeho teoretické reflexe. Práce by pak tvořila vyváženější 

celek. K těžišti práce - rešerši realizovaných výzkumů - se autorka dostává až za polovinou textu. Pracuje se 

zajímavými studiemi, jejichž zjištění jsou zajímavá, z hlediska metodického se však jedná spíše o popis několika 

vybraných výzkumů nežli o plánovanou komparaci. Technika zpracování materiálu měla být lépe propracována, 

své limity má i zdůvodnění výběru zkoumaného materiálu.  

 

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 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 3 



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.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 

 

 

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

Práce má přehlednou strukturu, autorka používá poznámkový aparát, podoba odkazů je místy rozkolísaná (str. - 

strana), v některých pasážích není zřejmé, zda jde o citaci či parafrázi (není použita kurziva - např. str. 5). 

Jazykově je práce na vcelku dobré úrovni, ale zasloužila by pečlivou korekturu jak pravopisnou (chyby 

v interpunkci jen v Úvodu 3x, četné překlepy), tak stylistickou - občas autorka užívá nevhodně slovesné vazby a 

stylistické obraty ("výzkum podrobit užší skupině" - str. 4, "porozumění nečeho" - správně něčemu - celá 

kapitola 6.1.3). Práce by měla obsahovat v příloze ukázky popisovaných výzkumů. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Přes uvedené výtky se domnívám, ža autorka předkladá zajímavou práci, která představuje výsledky studií 

zaměřených na zkoumání vztahu dětí a reklamy. Sice nenabízí slíbenou komparaci, ale i tak je přínosem pro 

vhled do problematiky a inspiruje k mnoha otázkám. Ačkoli by práce mohla být v mnoha aspektech vylepšena, 

autorka prokázala, že je schopna sama vytvořit odborný text, který vyhovuje podmínkám pro bakalářskou práci, a 

vytořila zajímavou práci, která může být východiskem pro další zkoumání dané problematiky. 

Práci Barbory Havelkové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře až dobře. 

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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 na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


