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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, odklonila se pouze od struktury a s tím souvisejícím obsahem práce. Změny 
v úvodu zdůvodnila a práci jednoznačně prospěly. 
 
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 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
V první kapitole teoretické části se autorka příliš opírá pouze o jeden zdroj (Acuff 1997), který je zastaralý a 
cílený na praxi díky čemuž postrádá kritickou akademickou diskuzi. Mnohem vhodnější by bylo opřít se 
například o autora David Buckingham, autora The Material Child (2011) a spolu editora Childhood and 
Consumer Culture (2010). Vývojové rozdělení dětí do několika stádií, které vychází z Piagetova výzkumu a 
psychologie, je dnes v našem oboru často kritizováno. Tento druhý pohled v práci však chybí. Legislativní a 
etické části práce jsou dobře a kriticky zpracované, i když se autorka i zde občas dopouští nepodložených tvrzení 
a žurnalistického místo akademického stylu argumentace. Druhá kapitola přináší komplexní náhled na nástroje 
MKPR, které autorka šikovně zasazuje do kontextu dětí a dětství. Chybí zde zmínka o transmedia a cross-
platform media, které jsou jako trendy v dětských médiích a reklamě v současnosti těmi nejpodstatnějšími.  
 
V praktické části chybí diskuze o metodologii výzkumu a přestože autorka uvádí metodou a techniku sběru dat, 
chybí zde teoretické zarámování a dále pak vysvětlení jak byla data analyzována. Dotazníkové šetření nabízí 
mnoho zajímavých a přínosných zjištění. Více grafů podporujících někdy příliš zdlouhavý text by zde bylo 
vhodných. Autorka by se taktéž měla více soustředit na samotná data a vynechat své nepodložené domněnky. 
Práce je v závěru dobře shrnutá, chybí však návrat k literatuře a jasné vymezení přínosu bakalářské práce k 
poznání v oboru.  



 
 
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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Práce je logická a má podložené závěry. V terminologii oboru se projevuje nedostatečná rešerše literatury. Práce 
je po funkční, citační i jazykové stránce dobře zvládnuta. Přílohy v závěru práce jsou vhodné, avšak práci by 
prospělo více grafů v samotném textu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
      
Práce byla dobře navržena a po výzkumné stránce zvládnuta. Za zmínku stojí i velmi dobře vypracovaný a 
kompletní abstrakt. Nejslabší stránkou je nedostatečná kritická diskuze podložena současnými akademickými 
zdroji a jasně vymezený originální přínos práce. I přesto jsou v závěru nastíněny zajímavé a pro obor přínosné 
zjištění. 
 
 
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! 
 


