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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) 
 
Práce se odchyluje od cíle přidáním teorie a praxe související s přechodnými trendy, což práci prospělo. 
Technika práce zůstala stejná. Autorka se však odklonila od standartní struktury bakalářské práce, kterou měla v 
tezích schválenou, a místo ní zvolila neobvyklou formu plně soustředěnou na zkoumanou značku. V úvodu je 
sice tato změna (která má ráz spíše konzultačního a ne akademického charakteru) popsána, avšak není dostatečně 
vysvětlena ani obhájena 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Tuto práci je nadprůměrně těžké hodnotit. Na jednu stranu autorka prokázala obratné aplikování literatury při 
zpracovávání této rozsáhlé a komplexní analýzy značky a její komunikace z pohledu MK nástrojů, strategií a 
jazyka. Za schopnost aplikovat teorii do praxe si tedy v tomto kontextu autorka nepochybně zaslouží pochvalu. 
Stejně tak je na vysoké úrovni design primárního výzkumu a jeho realizace, analýza a grafická prezentace. Na 
druhou stranu práce zcela postrádá teoretické zarámování a to jak v teoretické tak praktické části. Chybí zde 
dosažitelný výzkumný cíl a otázky, což vede k nevyjasnění účelu dané případové studie. Práce se například 
mohla zaměřit na černý humor a provokaci v MK, rozebrat téma nejdříve teoreticky a dále pak prakticky na 
případové studii Kefírer. Závěr by pak mohl pojednávat o přínosu práce k rozvoji oboru v teoretické i praktické 
rovině, zatímco v současné podobě je tento přínos značně nejasný, a to i přesto že je práce nepochybně původní a 
velmi pečlivě zpracována. 
 
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 2 
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)  
 
Důvody k netradiční struktuře práce jsou nejasné, což práci ubírá na kvalitě. Jednotlivé kapitoly na sebe málo 
navazují, možná i proto že práci chybí výzkumně reálný a teoreticky zarámovaný cíl. Terminologie oboru a 
všechny ostatní náležitosti jsou však v práci dobře zvládnuty. Jen malá poznámka, citace v textu se uvádějí před 
interpunkcí. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Jak již bylo řečeno, práci je velmi těžké hodnotit kvůli netradiční struktuře a chybějícímu teoretickému a 
metodologickému zarámování. Silnou stránkou je však samotná velmi komplexní analýza která se excelentně 
opírá o zvolené zdroje. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Prosím objasněte změnu struktury práce. 
5.2 Jaký je teoretický přínos Vaší práce? 
 
 
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! 
 


