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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 diplomovou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
V předložené diplomové práci se studentka zabývá vnímáním reklamy v českých a zahraničních filmech a
seriálech. Cíle práce jsou v úvodu jasně definovány a postupně v práci plněny. Rešerše literatury je
vypracována velmi dobře, autorka logicky postupuje od obecných termínů ke specifickým. Autorka
využívá velké množství jak českých, tak i zahraničních zdrojů. Výtkou první kapitoly této práce může být
snad jen využívání velkého množství zastaralých zdrojů.
V druhé kapitole diplomantka představuje hlavní výzkumnou metodu své práce - jedná se o oční kameru.
Stejně jako v minulé kapitole je rešerše na výborné úrovni, avšak i zde studentka pracuje se starší
literaturou.
Kapitola 3 obsahuje provedený výzkum. Studentka zde formulovala obecné a specifické otázky a z nich
vycházející hypotézy. Následně je představena metodika výzkumu. Nestotožňuji se s tvrzením, že poměr
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mužů a žen na ekonomických fakultách je 1:1. Jinak je ale tato část práce je zpracována
výborně. Pro test hypotéz byly vybrány odpovídající testy. Analýza je provedena správně a přináší celou
řadu zajímavých výsledků. Výsledky jsou srozumitelně interpretované a možnosti zefektivnění PP
logické a zcela jistě použitelné. V závěru studentka nezapomněla na limitace jejího zkoumání, což je
potřeba ocenit.
Celkově je práce, hlavně kvůli použitým metodám, velmi čtivá a přináší zajímavé informace. Přes dílčí
nedostatky ji hodnotím jako "výbornou".

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Najděte reklamu v seriálu či filmu, která je podle Vás maximálně efektivní (na základě doporučení, které
jste formulovala).
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