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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) 
Diplomantka mohlat z nasbíraného materiálu vytěžit více výsledků a tím lépe splnit cíl 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 B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce, zejména teoretická část, se opírá o dostatečné množství relevantních odborných zdrojů. Dotazník je pro 
zvolený postup vhodnou metodou šetření.   
 
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 C 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů D 
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.) 

C 

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 C 
 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práci by prospěla závěrečná korektura, často se vyskytují zejména chyby interpunkční, někdy překlepy, kostrbaté 
pasáže (snad vinou překladu; např. s. 34 dole) záměny pomlčku a spojovníku atd. Poznámky pod čarou mají 
různé typy písma; podoba zejména e-citací není vždy jednotná, někdy není kompletní (např. s. 41). Práce 
obsahuje teoretickou pasáž o vnímání body image a o nových médiích, obojí by mohlo být (vždy) podrobnější, 
ale hlavně propojenější, nikoliv tak izolováno. Práce je ilustrována mnoha nezbytnými přílohami. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce je věnována naprosto podstatnému a nanejvýš aktuálnímu tématu – je až k neuvěření, jak mladé uživatelky 
sociálních sítí v komentářích obdivují evidentně anorektické postavy. Autorka je s tématem dobře obeznámena. 
Pozoruhodné je, že se jí v dotazníku podařilo shromáždit téměř 7.000 (!) odpovědí, což je soubor, který už má 
vysokou vypovídající hodnotu. Jak ovšem autorka sama předesílá, jedná se zejména o followery jen jedné 
z influencerek vyznávajících tzv. pozitivní body image. Z takto rozsáhlých dat by myslím bylo možno dostat ještě 
více výsledků; závěr je "useknutý", data interpretována jen stručně. Lépe by bylo zařadit ještě diskusi, až pak 
shrnující závěr. U závěru, v němž píšete o tom, že překvapivě převažuje pozitivní vliv influencerů, tento závěr 
ovšem nekoresponduje s příslušným grafem; v něm je počet negativních hodnocení vyšší (s. 60). Co je tedy 
správně? (Ot. č. 1) Dále mám pocit, že příliš stručně zmiňujete "pozitivní" a "negativní" vlivy, resp., že mezi ty 
pozitivní řadíte i obhajobu plnoštíhlosti? Že tím primárním pozitivním vlivem sociálních sítí na mladé lidi 
z hlediska vnímání těla je především boj proti anorexii? Jak je to vlastně na sociálních sítích se zobrazováním 
opačného problému? (Ot. č. 2) (Prosím zodpovědět v rámci otázek).  
 
Práce byla konzultována jen spěšně. Mezi slabší místa patří nedotaženost textu po stylistické stránce, některé 
formulační nejasnosti a závěrečný stručný komentář k získaným datům. Silnou stránkou textu je velmi zásadní 
téma a společenský přesah;  velmi vysoký počet respondentů logicky koncipovaného dotazníku, některé závěry 
(např. zjištěné rozpory v odpovědích), slušně zpracovaný teoretický výklad a také zahrnutí vnímání body image 
mužů, oddělené od zkoumání žen. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Viz shrnující komentář, na konci prvního odstavce.  
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! 

 


