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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) 
Cíl práce i použitá technika odpovídají schváleným tezím. Struktura práce se od schválených tezí drobně 
odchyluje, ale tato změna je v textu práce řádně zdůvodněna a z hlediska očekávaných výstupů práce jde o 
změnu přiměřenou 
 
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 B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Bylo by vhodné zapracovat na argumentační výstavbě i na odbornosti zvoleného rukopisu. Práce jen hodně 
praktická, což není úplně na škodu, je však napsána namnoze publicistickým stylem, který se odchyluje od 
požadavků kladených na akademický styl vyjádření. Práce působí spíše jako populárně naučná, než čistě 
odborná. Možná právě z toho důvodu, že je zaměřena na marketingové pozlátko, sklouzává místo 
nezúčastněného popisu místy k lehce subjektivním, hodnotícím soudům, místo, aby se držela striktně 
akademické nestrannosti a nezaujatosti. V tomto typu práce, a zejména na bakalářském stupni studia, je tato 
cesta nicméně obhajitelná. 
 
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 B 
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 

A 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
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 C 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Je zjevné, že se autorka ve farmaceutickém prostředí pohybuje, o čemž svědčí mimo jiné poměrně rozsáhlé 
pasáže popisu účinnosti jednotlivých léků, na jejichž kampaně je v práci zaměřena pozornost, které však se 
samotnou problematikou tematizované mediální produkce souvisí pouze velmi nepřímo, a práce by se bez nich 
klidně obešla, aniž by ztratila cokoliv ze své relevance.   
Na práci je patrné, že si na ní dala autorka záležet, a to zejména co do šíře empiricky zpracovaného materiálu. 
Práci by slušela i větší pozornost kladená na kosmetickou stránku a grafické přílohy, které působí na mnoha 
místech neutěšeně.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka předložila bakalářskou práci na slušné teoretické úrovni a s širokou empirickou částí pokrývající 
množství aspektů popisované problematiky. Zlepšení by bylo lze doporučit zejména na stylistické a kosmetické 
úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Liší se nějak výrazně kampaně propagující farmaceutické produkty od kampaní jiných komerčních 

produktů? Pokud ano, v jakém ohledu?  
5.2 Domnívá se autorka, že se kampaně různých farmaceutických firem zaměřené na obdobná farmaka 

s podobným účinkem (tišení bolesti, zmírnění alergie, chřipky apod.) od sebe liší, nebo používají 
podobné komunikační strategie?   

 
 
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! 
 


