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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
O) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem z práce
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku etiky v reklamě. Autorka v úvodní části práce
velmi pečlivě zpracovala teoretický úvod do problematiky, text je logicky členěn do podkapitol, klíčové
pojmy jsou pěkně vysvětleny. Zejména část práce zabývající se legislativou je velmi pěkně zpracována.
V praktické části autorka představila výstupy výzkumu, v němž pozitivně hodnotím zařazení reklam
vyhodnocených Radou pro reklamu jako "závadné" i těch, které byly shledány v pořádku, dále pěkně
pracovala s daty, snažila se hledat souvislosti a vyvozovat závěry. Závěry by bylo vhodné trochu více
rozpracovat. Celkově hodnotím práci jako "velmi dobrou".
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Konkretizujte návrh na kampaň (s. 64) - navrhujete využít pouze reklamu ve vyhledávačích? Pokud i
jinde, navrhněte claim a moodboard kampaně.

V Plzni, dne 08. 06. 2020

Podpis hodnotitele

