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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 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

      

 

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 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce obsahuje poměrně rozsáhlou kontextovou část, ve které je nastíněn vývoj reklamy v Čekoslovensku a dále 

jsou vysvětleny některé klíčové pojmy. Tyto kapitoly bohužel z velké části vycházejí jen z velmi omezeného 

souboru literatury. Autorka navíc často pracuje se sekundárními texty (např. Hlouchová), místo aby citovala 

primární zdroje. Z hlediska faktické přesnosti lze práci vytýkat jisté nedostatky. Např. únor 1948 ještě 

neznamenal likvidaci soukromého sektoru, k odmítnutí Marshallova plánu došlo již před únorem 1948, 

důležitou rolí reklamy v období socialismu byla též popora prodeje přebytků.  O 50. letech nelze hovořit jako o 

socialistickém zřízení (lidově demokratickém).  Přejímaní ze sekundárních textů má často za následek, že jsou 

uváděny výroky osob, které jsou v původních textech zřejmě nějak identifikovány, v diplomové práci však již 

nikoliv. To pak působí velmi zmatečné (viz. např. Živný, Purkyt, Mašková, Holá ). Jedním z cílů práce, které 

autorka deklaruje , bylo odhalení důvodů dnešního úspěchu produktů z období před rokem 1989. Sémiotická 

analýza není ovšem nástroj, který by na to dokázal přesněji odpovědět, nehledě na to, že autorka v podstatě 

žádnou sémiotickou analýzu neprovedla, spíše jen popsala historický vývoj vybraných produktů a podobu obalu 

- k žádné analýze ve smyslu Barthesova konotačního řetězce (denotace -konotace - mýtus) ve většině případů 

vůbec nedošlo, pokud ano, tak pouze v náznacích, např. u využití barev - i zde se mi však jeví argumentace jako 

sporná (viz např. Orion - úspěšné sladkosti, kde v obalech převládá modrá… podle autorky však sladkostem 

náleží růžová a žlutá…).  Mnoho výrazných prvků (mouřenín, Verunka, hrníček s puntíky atd.) je z hlediska 

sémiotické analýzy zcela opomenuto (pouze konstatováno, že tam jsou). Celá "analýza" je tak velmi povrchní a 

nelze z ní vyvozovat závěry, které autorka nakonec vyvozuje - ty spíš vycházejí z analýzy historického vývoje 

produktů či analýzy ekonomické. Po stránce formální text vykazuje velké množství překlepů, slovních "srůstů" 

(aExpo, aobchodu, dozápadní, izrušení atd.), chyb ve skloňování, objevují se matoucí záměny slov (Reklamní 

podnik státního oboru/obchodu..), chyby v užívání zvratných zájmen. Neujednocené psaní - Pan vajíčko/pan 

Vajíčko. 

 

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

5.1 Známe jméno huštěnického živnostníka? 

5.2 Co myslíte slovní, verbální a vizuální podobou znaku (s. 44)? 

5.3 Lze podat nějaký důkaz existence duše? (s. 17) 

5.4       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 16.6.2017                                                                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.    

 


