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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) 

Výsledná práce se od tezí odchyluje minimálně, jen v rámci struktury.  

 

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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Teoretický výklad je funkční, doložen citacemi množství výzkumu o reklamě cílené na děti, přibližuje aktuální 

stav tématu z hlediska etického, právního, marketingového a také z hlediska veřejné a odborné debaty o poměrně 

choulostivém tématu cílení reklamy na děti.    

 

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 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 

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

Text je v zásadě psán srozumitelně a pečlivě až na některé výjimky (skutečnosti se objevili!, pomlčka/spojovník, 

interpunkce, místy zápis procent aj.). Poznámkový aparát není využit; obrazová příloha je adekvátní.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je zaměřena relativně obecně (umím si představit užší zaměření např. jen na cukrovinky nebo jen na vliv 

influencerů, v čemž lze koneckonců pokračovat v práci diplomové), na druhou stranu je zaměřena na současné 

trendy a doplněna dotazníkem směřovaným na vnímání reklamy cílené na děti rodiči. Počet respondentů nebyl 

nikterak vysoký, přesto ukazuje některé zajímavé výsledky, např. že se rodiče příliš neorientují v zákonných 

omzeních souvisejících s reklamou cílenou na děti, co jim konkrétně vadí, či nevadí apod. Toto dotazování by 

bylo možno rozšířit v budoucnu i o detailnější výzkum např. prostřednictvím focus groups. Pozn. Nejen jako 

rodič se zájmem zjišťuji, že je žadonění vyvolané marketingovými snahami již v odborné literatuře popsáno, a to 

pod pojmem "nagging". Práce je důkladná a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.   

 

 

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

5.1 Na s. 23 tvrdíte, že influenceři ovlivňují poměrně vysoký počet dětí. Můžete toto tvrzení nějak doložit?   

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 i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


