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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) 

 

Změny oproti tezím jsou minimální. Pouhé kritické zhodnocení komunikačních aktivit, které bylo plánováno 

v tezi, bylo doplněno kvalitativní analýzou vybraných aktivit obou řetězců. Cíl však zůstal nezměněn, stejně jako 

struktura práce.     

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

 

V teoretické části bakalářské práce je diskutováno dostatečné množství odborných zdrojů. Autorka zde 

zpracovala problematiku dětí jako spotřebitelů, nejčastější marketingové a PR aktivity používané v dětském food 

marketingu, stejně jako regulaci vztahující se k této oblasti. Při navazujícím empirickém výzkumu se autorka 

potýkala s několika problémy, a to zejména s nedostupností některých aktuálních zdrojů (TV spotů apod.). Přesto 

si myslím, že se jí nakonec právě díky poctivě zpracovanému teoretickému rámci podařilo sestavit kritéria pro 

kvalitativní analýzu a komparaci obou řetězců, pomocí které poukázala na negativní aspekty komunikace 

fastfoodových společností cílících na děti. Nejprve v popisné části představuje jdnotlivé nástroje komunikace 

obou řetězců a následně se snaží odhalit problematické aspekty této komunikace. Uvítala bych v závěru lepší 

zpětné propojení s teoretickým rámcem.    

 

 

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 B 

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.) 

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

 

Po formální stránce nemá práce žádné větší nedostatky. Tabulky s kalorickými hodnotami by možná mohly být 

trochu logičtěji uspořádány, televizní spoty byly diskutovány na dvou místech textu, mohlo to být možná 

promyšleno lépe. Co se týče citační normy, ta je dodržena, trochu větší nedostatky má práce po stránce jazykové. 

Objevují se chyby a neobratnosti. Práci vhodně doplňují obrazové přílohy. 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Autorka se v průběhu zpracování své bakalářské práce potýkala s problémy s dostupností zdrojů, podle mého 

názoru si ale se vzniklou situací dokázala v rámci možností dobře poradit a přinesla některá zajímavá zjištění 

týkající se problematických aspektů komunikace fastfoodových řetězců cílících na děti. Přes omezení, která 

z uvedené nedotupnosti zdrojů plynou, si myslím, že její zjištění mohou být cenným podkladem pro budoucí 

zkoumání v této oblasti. Práci hodnotím mezi stupni B a C v závislosti na průběhu obhajoby.       

 

 

 

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! 

 


