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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) 

Práce je dobře rozvržena, je vyvážená, přehledná. 

 

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 B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

      

 

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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 



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

Jazyková a formální úroveň je velmi dobrá, i když drobná pochybení se objevují. 

Např. poznámky pod čarou musejí končit tečkou, rozsah stránek je spojen dlouhou pomlčkou bez mezer, nikoliv 

spojovníkem (Ibid, 1999, s. 29-30); Praktická část je rozdělena na dvě sekce. – pojem sekce je nečeský a 

v českém odborném textu se nepoužívá. Používá se tzv. gnómický prézens  (jsou rozebrány – gnómický prézens) 

– tady a teď, nikoliv budoucí čas: Jako první budou rozebrány  (s. 49) atd.; autorka správně využívá 1. os. sg. -  

Abych toto tvrzení lépe ozřejmila, na rozdíl od jiných prací, které používájí krkolomné neosobní konstrukce 

"Autorka této práce uvádí".  

Občas chybí čárka: to s hlavním chodem  ve formě hamburgeru, cheeseburgeru nebo kuřecích nugetů, přílohou 

což jsou malé hranolky a nápojem, kde je na výběr mezi vodou a džusem (s. 43); Tedy pohled kdy spotřebitel 

nahlíží na restauraci z vnějšího prostředí (například z ulice) (s. 54). 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Líbilo se mi, jak byly objasněny souvislosti sociálně-psychologické, společenské související s food marketingem 

cíleným na děti. Analytická část mi připadala méně přesvedčivá v tom, že se autorka jednak neustále opakuje, 

jednak některé závěry jsou formulovány z mého pohledu subjektivně, nejsou podloženy. Autorka se měla 

soustředit více na konstatování než hodnotící výroky, volit spíše podmiňovací způsob…Např. hodnocení toho, co 

je etické a neetické, co je zdravé a nezdravé atd. je spíše intuitivní; z mého pohledu je to málo objektivně 

podloženo (jde např. o výklad o jablečných hranolcích ve stejné krabičče jakou mají smažené bramborové 

hranolky, pouze je na nich ikona jablka, s. 48;  neustálé opakování pojmů zdravé a nezdravé jídlo, pro což 

nemáme důkazy).  Obecně některá tvrzení se mi zdají subjektivní, např. Postava krále (v Burger Kingu, pozn. S. 

Sch) má humorný charakter a podle typu reklam, ve kterých se objevuje, cílí na dospělé spotřebitele. Je to možné 

tvrdit skutečně obecně? Osobně znám několik reklam s "králem", v nichž figurují děti a je při tom prezentována 

hra, fantazie.  

V analytické části se také opakuje to, co známe v podstatě z popisu charakteristiky jednotlivých reklamních 

spotů, toho analytického je zde málo.  

Závěr opakuje, co známe, postupy autorky, popisy tématu práce atd.  

 

 

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

5.1 Lze se domnívat, že kdyby se změnila nabídka v tzv. zdravé jídlo, že by tyto společnosti byly pro děti 

atraktivní; když tam bude např. nesladké a netučné mléko.  

5.2 Jak by měly jednotlivé společnosti své produkty podle vás prezentovat? Můžete uvést nějaké návrhy 

řešení? 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 29. 5. 2018                                                                                          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! 

 


