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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) 

Bakalářská práce se odchyluje od tezí v případě nahrazení deskriptivní analýzy Beckhamových spoluprací se 

značkami, místo toho byla zvolena komparace všech kampaní. Změna je legitimní, je přínosem pro komplexnější 

pochopení vztahu mezi jednotlivými spolupracemi se značkami 

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

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) 

Prameny a literatura k tématu jsou, kromě teorie, především zahraniční provenience a s těmi se autorka vyrovnala 

velmi dobře, především je dobře dokázala využít, aplikovat do textu. V tomto smyslu tedy zvládla i techniku 

zpracování materiálu, výklad je systematický, navazující na sebe, závěry jsou legitimní. 

 

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 1 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

Struktura bakalářské práce je jasná a přehledná, poznámkový aparát ve shodě s podporou a využitím textu 

autorkou, jazyková a stylistická stránka textu je na velmi dobré úrovni, těžko se hledají nějaké viditelné 

prohřešky proti jazyku i stylu, pravopisná norma je dodržena. Příloha obsahuje dotazník autorky, doprovázený 

pak i grafy a foto zkoumané celebrity. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Adély Hiblerové je nepochybně přínosem k tématu fenoméne celebrity endorsementu. Autorka 

nepřehání, když v úvodu své práce uvádí, že její práce "je první, která se snaží o širší zkoumání tohoto jevu 

v češtině. Cizojazyčnou literaturu k tématu dokázala využít a zhodnotit, po teoretické stránce problém dobře 

popsala a uchopila a jako osobu pro praktické prezentování velice vhodně zvolila osobu anglického fotbalisty 

Davida Beckhama, jenž i po ukončení kariéry působí jako výrazná celebrita, jež je zároveň skutečným 

ambasadorem mnoha značek, což potvrzuje i její vlastní dotazník. 

Práci hodnotím jednoznačně jako výbornou.  

 

 

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

5.1 Která sportovní celebrita by ze zkoumaného úhlu pohledu by byla srovnatelná s Davidem Beckhamem? 

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! 

 


