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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 měla v tezích jen velmi stručnou základní strukturu diplomové práce. Bylo by tedy vhodné, aby v úvodu 

textu vysvětlila, jakým způsobem je z hlediska struktury koncipována její diplomová práce. Teoretická 

východiska by bylo lepší mít před definováním cílů výzkumu.   

 

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 2 

 

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

Autorka se dost podrobně věnuje popisu problematiky dárcovství v České republice, k čemuž používá velký 

počet informačních zdrojů, řada z nich je internetových. Je otázka, zda někdy tento popis není až příliš podrobný 

- podrobný výčet, kdo může být dárcem, využití krve, forma občerstvení při odběru, vztah personálu k dárcům 

(kde je otázka, zda lze zevšeobecňovat, když jde o autorčinu zkušenost z jednoho pracoviště). Odkazuje na různé 

významné lékařské kapacity. Hodně se zabývá také teoretickým zarámováním tématu z pohledu marketingové 

komunikace. Pro svůj výzkum používá i texty z oblasti propagandy. Jen by bylo vhodné mít více prostoru i pro 

literaturu, které by rozšířila pohled na možnosti analýzy médií. Taky by bylo vhodné více vysvětlit, proč v práci 

pracuje s pohledem na téma prostřednictvím teoretických přístupů k analýze propagandy.  

V diplomové práci je asi právě otázka, jakým způsobem přistoupit ke zpracování tématu. Autorka si vybrala 

několik kampaní, které dost podrobně popisuje. Uvádí, jakým způsobem vypadaly a jaké prostředky jejich tvůrci 

používali při oslovení příjemců sdělení kampaní. Kampaně jsou tedy jistě popsány velmi podrobně. Je ale otázka, 

zda by nebylo vhodné udělat výzkum, kdy by autorka dělala rozhovory s respondenty, přičemž by jim mohla 

klást konkrétní otázky k tomu, jakým způsobem oni vnímají kampaně. Bylo by pak možné mít pohled 

respondentů. Takhle autorka dělá vlastní hodnocení kampaní i jejich jednotlivých aspektů, dochází k různým 



subjektivním závěrům, ale není vždy úplně jasné, jestli všechny závěry skutečně jsou přesně doložené analýzou. 

V diplomové práci pak není také úplně vhodný osobní formulační přístup, kdy autorka píše, že například něco 

pro ni bylo velkým zklamáním, něco ji zarazilo, dokáže si představit.     

 

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  2 

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)  

Jak jsem uvedl výše, tak u některých závěrů by mělo být přesněji uvedeno, proč k nim autorka došla. 

Terminologicky je otázka používání propagace/propaganda. Poznámkový aparát je velmi pečlivě připravený. 

Diplomová práce má také kvalitní obrazovou úroveň, když jsou do textu zařazeny různé fotografie a výtvarné 

prvky související se sledovanými kampaněmi.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Z diplomové práce je určitě vidět velké zaujetí autorky a její značný zájem o téma, což i jasně v textu deklaruje, 

proč je pro ni dárcovství krve hodně osobní téma. Současně je ale otázka, zda právě to velké zaujetí pro téma 

není trochu překážkou, aby si vytvořila větší odstup při analýze vybraných kampaní, kdy právě by místo 

subjektivních soudů bylo vhodné více vyargumentovat závěry na základě provedené analýzy. Jistě jde o důležité 

téma. Autorka v závěru přichází s vlastním návrhem kampaně, která by mohla oslovit mladé nové dárce krve.   

 

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:                                                                      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.    

 


