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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) 

- 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Chybí zejména zdroj kvalitně vysvětlující pro práci naprosto stěžejní pojmy „denotace“ a „konotace“, např. 

Barthesovo S/Z. Neškodily by odbornější, méně přehledové tituly, např. paradigmatický rozbor by bylo 

vhodnější opřít Kurs obecné lingvistiky než o Metody výzkumu médií. 

Vybrané Mytologie nejsou dostatečně popsány, autorka nevyužívá základní Barthesovy termíny podstatné pro 

analýzu (zejm. forma a koncept mýtu) a nezohledňuje ani způsoby čtení mýtu. Velmi využívané pojmy 

„denotace“ a „konotace“ nejsou definovány z žádného zdroje, zasloužily by přitom zásadní pozornost, např. 

skrze Barthesovo S/Z. Podklad v literatuře nemá ani řada dalších aplikací, viz níže.  

Zpracování materiálu je ve výsledku nešťastné, a to jako následek nepochopení určitých klíčových pojmů 

(primární a sekundární sémiotická úroveň; znak), přeinterpretovanosti práce (zejména v oblasti hledání spojitostí 

s klasickými mýty), zapojování neopodstatněných domněnek a nepřesné argumentace. Drobné ilustrace k těmto 

bodům: 

Primární a sekundární sémiotická úroveň: „V primární sémiologickém systému se jedná o obyčejné auto 

projíždějící neobvyklým místem.“ - Toto nelze tvrdit, neboť obyčejnost a neobvyklost jsou záležitostí až 

sekundárního sémiotického systému. Pojem "znak": „Znakem v této reklamě není jedna postava, ani propagovaný 

automobil, nýbrž celá skupina lidí.“ - Znakem je samozřejmě vše, navíc zvlášť i dohromady. 

Přeinterpretovanost: 1) „Graffiti, zelená chapadla a malý soused označují závist.“ - Graffiti mohou označovat 

vandalismus, zelená chapadla mimozemšťany a malost souseda jeho nevýznamnost. 2) „Oheň a teplo jsou 



symboly života, tento spot tedy opět využívá analogie mezi zrozením člověka a auta.“ - Analogie zrození ve 

spotu je, ale je opravdu oheň symbolem života? Obvykle bývá za symbol života označována voda, oheň je ničivý. 

3) „V kontextu mytologie [v této reklamě] hledáme symboly volnosti a nespoutanosti. Archetypálním symbolem 

volnosti je bezpochyby Prométheus […] S prométheovským mýtem souvisí mýtus o Pandoře a zkáze světa. 

Skříňka, kterou lze považovat za obdobu krabice a která byla otevřena Pandorou, obsahovala zkázu pro celé 

lidstvo. Na dně skříňky byl však i symbol naděje, Elpis.“ - Proč hledáme symboly volnosti a nespoutanosti? Proč 

je symbolem volnosti zrovna Prométheus a ne např. Ikaros nebo Pegas? Všechny řecké mýty spolu nějak souvisí. 

Jak to ale souvisí s Hyundai a s Barthesem? 

Neopodstatněné domněnky: „Na denotativní úrovni se jedná o mladý, pravděpodobně nesezdaný bezdětný pár, 

který si vyjel na víkendový pobyt na venkov.“ - Jak autorka poznala, že jsou nesezdaní, bezdětní, že jeli jen na 

víkend? Záleží na tom vůbec? A hlavně, reklama to nedenotuje. 

Nepřesná argumentace: „Řidič je zobrazen dvojím způsobem. Poprvé jako závodník, poté jako běžný účastník 

silničního provozu. Tuto dvojznačnost lze interpretovat jako touhu mužů po silných strojích. Přestože řídí běžný 

vůz, představují si sami sebe jako profesionální jezdce.“ - Logika je převrácená: namísto generalizace (tvrdit, že 

všichni muži mají takovou touhu) jde v reklamě spíše o specifikaci (reklama cílí na ty muže, kteří mají takovou 

touhu). 

Prozkoumat obrazovou, zvukovou a textovou složku reklam, postupovat od denotací přes konotace k mýtům je 

vhodný postup. Problémem je především zařazení klasických mýtů, které není blíže vysvětleno, vztaženo k 

sémiotické analýze ani podloženo odbornou literaturou (Jungovy archetypy?), čímž nemyslím slovníky 

mytologií. Dalším problémem je nedostatečné teoretické ošetření druhé výzkumné otázky (skryté významy), 

kterou by bylo potřeba vztáhnout k Barthesovu výroku, že „mýtus nic neskrývá“. Ani třetí výzkumná otázka 

(české prvky) není ošetřena v teorii – např. nastíněním toho, jak lze znakovými prostředky vyjádřit příslušnost k 

národu. 

 

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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 

 

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

Většina poznámek k podloženosti závěrů viz výše. 

Oddíly „Sémiotika“, „Roland Barthes a mytologie“, „Metody výzkumu médií: sémiotická analýza“ a 

„Metodologie a výzkumný záměr“ obsahují zmatenou směs teorie a metodologie, chtělo by to jasnější strukturu. 

Oddíl Závěr věnuje každé výzkumné otázce jeden krátký odstavec, což je málo. Naprosto selhává otázka po 

českých prvcích v reklamách. Vlastní rozbory se jim příliš nevěnují a závěr ani nevyjmenovává všechny použité 

prvky a hlavně nezhodnocuje, zda se automobilka opravdu snaží o „českost“. (Sám jsem ten dojem moc 

nezískal.) Navíc autorka píše: „Pro české potřeby byl v několika případech scénář upraven tak, aby byl 

srozumitelný v českém prostředí. Jedním z výrazných prvků se ve spotech stala závist,“ čemuž opravdu 

nerozumím. 

Terminologie není zvládnuta dobře. Některé stěžejní termíny nejsou vůbec přítomny (forma a koncept mýtu), jiné 

nejsou řádně definovány (denotace a konotace), další jsou používány problematicky (primární a sekundární 

úroveň). Problém je i s pojmem mýtus: „Na úrovni moderního mýtu lze hovořit o prototypu úspěšného, 

sebevědomého muže, který zná svou cenu a nehodlá se spokojit s průměrem.“ To není mýtus, to je model sdělení, 

které je projevem určitého mýtu, který je třeba odhalit. 

Práce výrazně trpí tím, že k ní není CD se zkoumanými reklamami. Přílohu tvoří záběry z těchto reklam, velmi 

nešťastná je však skutečnost, že na ně není odkazováno v samotném textu. 

Velmi kladně hodnotím výbornou jazykovou úroveň práce (jen několik drobných překlepů). 

 



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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce má přijatelný cíl i výzkumné otázky, základní nastavení metody je také v pořádku. Problematické je 

nepřesné chápání některých klíčových termínů (primární a sekundární sémiotická úroveň, znak, mýtus) a 

především nesystematické provádění analýzy spojené s vytvářením nepodložených domněnek. Vyskytují se zde 

tak některé zajímavé a přínosné postřehy, jsou však vždy pouze dílčí a útržkovité. Zapojení klasických mýtů 

vedle těch barthesovských postrádá objasnění a není podloženo literaturou. Práci škodí i nedostatečně 

propracovaný závěr. Z uvedených důvodů navrhuji hodnocení "dobře". 

 

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

5.1 Popište strukturu mýtu. Jakou roli v rámci struktury mýtu zastává znak z primárního sémiotického 

systému? 

5.2 Proč jste zařadila i klasické mýty? Jak souvisejí s barthesovskými a v čem se liší? Pokud jste klasické 

mýty zařadila kvůli zkoumání archetypů, pak navrhněte, který druh analýzy by byl pro zkoumání 

archetypů vhodnější než sémiotika. 

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 11. 6. 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.    

 


