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• Zvolený postup řešení zadané problematiky 
Autorka pri písaní svojej diplomovej práce zvolila obvyklý postup. Začína 

teoretickými východiskami product placementu, zameranými na formy a výhody využitia 
product placementu.  

Nasleduje charakteristika mediálneho trhu, kde sa orientuje na vývoj mediálneho trhu 
na Slovensku so zameraním na charakteristiku televízneho trhu v Slovenskej republike a tiež 
legislatívnemu rámcu product placementu.  

V metodike výskumu popisuje pozorovanie, ktoré previedla a taktiež zber primárnych 
údajov prostredníctvom realizovanej ankety. 

Nosnou časťou diplomovej práce je samotná analýza výsledkov využitia product 
placementu. 

 
 

• Dosažené výsledky, jejich odborná úroveň a možnost praktického použití 
Autorka si zvolila veľmi zaujímavú tému hodnotenia product placementu. Pre samotnú 

analýzu zvolila pozorovanie a anketu.  
Pozitívne hodnotím výber seriálov pre pozorovanie (Ordinácia v ružovej záhrade 

a Panelák) – ide o porovnateľné programy, čo sa týka dĺžky aj sledovanosti a oba seriály 
zároveň vysiela iná televízia. Autorka vzhliadla 30 dielov z obidvoch seriálov, čo je 
dostatočný počet pre hodnotenie.  

Pozorovaním zaznamenala vysoký počet zobrazených produktov. Je otázne, či mohla 
jedným vzhliadnutím rozpoznať všetky značky, predsa len ide o veľký nápor na udržanie 
pozornosti. Nadefinovala si pozorovací hárok, do ktorého zapisovala jednotlivé sledované 
značky a ich charakteristiky z hľadiska umiestnenia. Tým vznikol samotný podklad pre 
analýzu.  

Hodnotenie jednotlivých častí hárku sa javí správne, apelovala by som však na vyššiu 
pozornosť pri výbere  a interpretácií grafov. Ak študentka uvádza, že pri hodnotení využitia 
produktu v scéne boli jednotlivé výrobky zaradené zároveň do viacerých kategórií, tak by 
súčet jednotlivých kategórií mal byť vyšší ako 100 % - bolo by to prehľadnejšie. 

A naopak, aj keď na otázku neodpovedali všetci respondenti, pre väčší prehľad by mali 
odpovede (áno, nie) dať súčet 100% alebo aspoň doplniť, koľko respondentov na otázku 
neodpovedalo (napr. str. 86 a 87). 

Anketa je rovnako vyhodnotená v poriadku, aj keď z hľadiska interpretácie výsledkov 
ide o priemernú analýzu.   

Zaujímavý by bol samotný pohľad autorky na danú problematiku. 
Diplomovú prácu odporúčam k záverečnej obhajobe. 
 
 
 
 



     

• Formální náležitosti, vnější úprava, přehlednost apod. 
Z hľadiska formálnych náležitostí je diplomová práca v poriadku. Je prehľadná a dobre 

sa v nej orientuje.  Diplomová práca je upravená aj po grafickej stránke, obsahuje však väčšie 
množstvo gramatických a štylistických chýb.   

Úsmevne pôsobí zoznam skratiek, kde autorka vysvetľuje aj pojmy ako napr. %.  
 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
S pozdravem 

Ing. Martina Gecíková, Ph.D. 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1. Vedeli by ste zdôvodniť, prečo sú vo Vami sledovaných seriáloch také rozdiely pri spôsobe 

umiestnenia produktu (súčasť deja, v popredí, v pozadí)? Ktorý z týchto spôsobov 
umiestnenia považujete za najvhodnejší z hľadiska samotného produktu a z hľadiska 
diváka?  
 

2. Nepodarilo sa Vám zistiť, aké produkty konkrétne si diváci v daných seriáloch všimli? 
Platí, že produkty, ktoré zaregistrovali diváci sú také, ktoré ste najčastejšie zaznamenali Vy 
svojim pozorovaním? 
 

 
   


