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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) 

Diplomantka pozměnila strukturu práce (pořadí kapitol: teoretická východiska jsou až za cílem výzkumu), což je 

změna vzhledem k celkové stavbě práce nepříliš logická. Je škoda, že změnu autorka nevysvětluje z úvodu, jak 

bývá zvykem.  

 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Autorka pracovala s poměrně obsáhlým seznamem (především informačních a propagačních) zdrojů, které se 

týkají probleamtiky dárcovství - pokud jde o oborově teoretickou literaturu, omezuje se na několik velmi 

obecných titulů z oblasti mediálního diskurzu (především Schneiderová 2015, Fairclough 1995) a příručkové 

tituly.V práci nevysvětluje postup při dělání vlastní analýzy (deklaruje, že půjde o "analýzu jazykových 

prostředků propagandy vybraných kampaní", která "vychází z online diskurzu těchto kampaní", s. 53) a 

pozorování, která nabízí mají začasté povahu nedoložených, silně subjektivních tvrzení ("Jazyk kampaně je 

velice specifický. Při analýze dskurzu této kampaně mne na první pohled zarazil její isntruktážní až direktivní 

charakter", s. 55) a spekulací ("…dokáži si představit, že spíše potenciálního dárce odradí…", s. 56, "Dle mého 

názoru nebyla kampaň vůbec připravená, neboť její tvůrci absolutně netuší, kdo je cílový adresát", s. 74). 

V pasáži o ČRo dokonce analýzu nahrazují obsáhlé citace z videospotů (viz s. 66n.).  

 

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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

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

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Práce je v zásadě logicky strukturovaná, byť z její stavby je zřejmé, že autorka je více než s "oborovým" tématem 

sociálního marketingu identifikována se samotným dárcovstvím krve (zřejmé je to již z pořadí kapitol: text 

otevírá kapitolou "Problematika dobrovolného dárcovství krve v České republice, zatímco na "teoretická 

východiska" dojde až v kap. 3). V terminologicky ukázněné práci poněkud mate nevyjasněné užívání pojmů 

"propagace" (viz s. 12) a "propaganda" (viz název práce a s. 48n.  a vlastní analýza, kde se s pojmem 

propaganda/bílá propaganda pracuje jako s analytickým nástrojem, viz s. 73-4).  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka předložila původní, zajímavou, ale poněkud nepřehledně strukturovanou práci, v níž zpracovává 

odborně i společensky významné téma sociálního marketingu na příkladu dárcovství krve v ČR. Práce tvoří 

vnitřně  soudržný celek, do něhož autorka zařadila i vlastní návrh kampaně, kterým celý text pointuje. Práci by 

jistě prospěla větší vůle autorky soustředit výhradně na řešený problém a oprostit se od digresí, které se k tématu 

váží jen volně (poučení o využití či složení krve v kap. 1.4, podmínky dárcovtsví, kap. 1.5, fotografie pohoštění 

pro dárce při odběru, s. 15, ad.), a obsahově kapitoly jasně vymezit (aby se předešlo například avizování 

vlastního návrhu kampaně v kap. o Českém reozhlasu, viz obr. 10, s. 62). V práci citelně chybí kapitola o metodě 

analýzy (omezuje se na zmínku v úvodu kap. 4 - za metodologické východisko by bylo možné brát výklad o 

mediálním diskurzu, ale ve vlastní analýze se pak autorka fakticky o analýzu diskurzu nepokouší a omezuje se na 

charakteristiku vybraných jazykových prostředků). Celkově se podle mého názoru jedná o docela zdařilo a 

nápaditou práci, kterou rozhodně doporučuji k obhajobě.  

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 5. června 2017                                                                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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


