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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) 

Výsledná práce vychází ze schválených tezí. 

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Kamila Shíbalová si zvolila aktuální a silně interdisciplinární téma. Ve svém výkladu se opírá o adekvátní zdroje, 

přičemž sestavila ucelené pojednání o problematice. Celkově kladný dojem z teoretické pasáže kazí nepřesnost 

v odkazování do jednoho ze zdrojů. Pisatelka převzala informace z knihy autorky José van Dijck vydané v roce 

2013, jak lze vyvodit z nabídnutého seznamu použité literatury, avšak toto dílo uvádí ve svém textu nesprávně 

datované rokem 2016 a o autorce píše jako o autorovi. Vlastní výzkum byl proveden pečlivě, navíc lze 

vyzdvihnout počet participujících, ovšem validita výsledků je zatížena výrazným nepoměrem počtu respondentek 

a respondentů stejně jako angažováním influencerky propagující pozitivní postoj k vlastnímu tělu do procesu 

distribuce dotazníků, což si ale autorka uvědomila, jak zmiňuje na straně 41.  

 

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 A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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) 

D 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce E 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Celkový výsledek významně kazí jeho grafická úprava. V tomto ohledu nepochybně měla být provedena ještě 

jedna důsledná revize, protože obsah práce, seznam literatury i poznámkový aparát jsou v tištěné verzi  

buď částečně, nebo dokonce jako celek předloženy v podobě velmi nezdařilých tabulek. Užity jsou,  

to už jak v tištěné, tak v elektronické podobě, také různé barvy textu, nestejné formátování písma, zejména 

v případě poznámek pod čarou, a objevují se též jak nepodtržené, tak podtržené odkazy do internetových zdrojů. 

Narazit je možno i na nepřesnosti v zápisu vlastních jmen (například Liessmann se dvěma n a Liessman s jedním 

n). Graf číslo 12 je zpracován tak, že jeho výpovědní hodnotu snižuje nelogické rozmístění jednotlivých 

kategorií. Vedle části označené jako rozhodně ano jsou vyobrazeny možnosti spíše na a rozhodně ne, nikoliv 

příbuzná kategorie spíše ano. Navíc se vyskytují také pravopisné chyby, převážně týkající se interpunkce či psaní 

velkých písmen, a odchylky od odborného stylu. Přílohy sice jsou nahrány v systému SIS, ale v tištěné podobě 

práce nejsou vůbec k dispozici.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Vybrané téma si určitě zasloužilo zpracování. Studentka k němu přistoupila zodpovědně a erudovaně. Obsahově 

vydařenému a informačně nasycenému textu ovšem výrazně ubližují nedostatky dotýkající se jeho výsledné 

podoby, a to převážně formálního charakteru. V tomto ohledu mohla vynaložit finální verzi větší péči. Práci 

i přesto lze doporučit k obhajobě, nicméně s návrhem hodnocení stupněm C.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Čím si vysvětlujete nepoměr počtu respondentek a respondentů? 

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 
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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! 

 


