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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 se držela velmi dobře vypracovaných tezí. Mírně se odklonila pouze ve struktuře práce přidáním 
psychologických kontextuálních podkapitol a dále pak rozdělením podkapitol v metodologické části. Tyto 
změny jsou hned v úvodu jasně vysvětleny a práci jednoznačně prospěly. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Teoretická část odráží interdisciplinární povahu zvoleného tématu a navrženého výzkumu. Autorka se opírá a 
kriticky pracuje se množstvím zdrojů, i když se jedná především o knihy a jen málo o odborné články. Spolu s 
teoretickými aspekty obsahuje rešerše literatury i praktické příklady a výzkumy, například experimenty, které s 
tématem přímo souvisejí a které následně slouží jako teoretický rámec pro praktickou část. Po celou dobu dává 
autorka pozornost různým segmentů, například dětem a jejich více smyslovému prožívání.  
 
Praktická část představuje promyšlený a propracovaný empirický výzkum ve kterém navazuje experiment na 
dotazníkové šetření. Zde je opět ve všech bodech splněn nárok na bakalářskou práci. Autorka sice v 
dotazníkovém šetření zhodnotila nereprezentativnost vzorku, za to si však zaslouží pochvalu za jeho velikost. 
Zde také zajímavě pracuje se zažitými vzorci spotřebního chování. Experiment je rovněž velmi dobře promyšlen 
a především následně zhodnocen. Přestože má autorka pocit, že výsledky výzkumu nebyly takové jaké doufala, 
rozhodně tím práce neztrácí na hodnotě, původnosti a přínosu. 
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Práce má logickou strukturu, autorka vždy vede čtenáře od obecného ke konkrétnímu. Terminologie několika 
oborů je dobře zvládnuta. Práce je na vysoké jazykové, stylistické a grafické úrovni. Přestože se autorka drží 
zvolené citační normy, uvítala bych spíše některý z akademicky rozšířenějších citačních stylů, např. Harvard 
referencing. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Tato původní a originální práce obsahuje rozsáhlou a kritickou rešerši literatury a propracovaný empirický 
výzkum vedoucí k podloženým závěrům. Práci navrhuji bezpochyby hodnotit známkou výborně. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (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 nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


