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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) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

E 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Nikol Žbirkové není inovativní ani tak svým tématem jako spíše analytickou metodou a jejím nástrojem 

(IBM  i2 Analyst´s Nootebook). V něm spočívá síla práce i jeho potenciální slabina. Úvodní, kontextová, část 

práce v podstatě není propojena se samotnou analýzou, což by, alespoň v interpretační rovině závěrů, jistě nebylo 

od věci. Kromě toho trpí úvodní část práce jistou schématičností a argumetačně je často poněkud zjednodušující, 

a to i při intepretaci použité literatury. Nejvíce tím trpí podkapitoly kapitoly 1.1 a zejména 1.2. Zde by se také 

hodilo častěji odkazovat na zdroje, autorka tu pracuje např. s definicemi bulváru jako s "common sense" znalostí, 

aniž by konkrétněji odkazovala k podpoře "svých" tezí. Tím ale do jisté míty trpí i další pasáže v kapitolách 1 a 

2, částečně i 3. Autorka se na jedné straně opírá o relevantní literaturu (např. Turner, Harna atd.), na druhé straně 

se zřejmě pouští do vlastních definic (např. celebirty) vycházejících z osobní zkušeností, což textu příliš 

nesvědčí. Občas navíc nejsou (odpovídající) zdroje uvedeny takřka vůbec (podkapitola Období 2000 - 2008). Po 

faktické stránce nicméně tyto části práce netprí zásadnějším problém, byť bychom našli pasáže, které by bylo 

vhodné resztylizovat nebo doplnit, neboť jejich znění je pro čtenáře zavádějící - viz např. popis bulváru, 

celebrit/hvězd (autorka si např. stanoví hvězdu jako vývojový předstupeň pozdějších celebrit - na základě 

odborné literatury - poté však tyto termíny občas sama zaměňuje a hovoří o celebritách i v době první republiky, 

kdy ještě neměly existovat). Co se týče parlamentního systému ve 20. a 30. letech, ten byl v krizi nejen 

v Německu a v Rakousku, ale i v dalších zemích kolem Československa. Název melantrišského časopisu zněl 

Hvězda  československých paní a dívek (výběr příkladů v této pasáži je navíc poněkud zavádějící a pro dané 

období ne příliš reprezentativní). Části týkajícíc se metodologie jsou dimenzovány poměrně bohatě ( a také velmi 

obecně - viz. pasáže o populaci - u obsahové analýzy irelevantní ), dalo by se říci až nadstandardně, vzhledem 

k tomu, že k použité metodě se pak vztahují pouze částečně. Samotná zvolená metoda (zejména analytický 

nástroj) představuje zajímavý pokus o aplikaci přístupu používaného primárně v jiných společensko vědních 

oblastech.  Postup výzkumu je vysvětlen poměrně jasně, přesto se nelze ubránit dojmu, že deklarovaná 

kvalitativní metoda zejména v některých částech "zavání" kvantifikací. Výstupy však lze považovat za zajímavé, 

i když jsou v poměrně vysoké rovině zobecnění a jejich záverečná interpretace je velmi stručná.  Po formální 

stránce nemá text výraznější slabiny. V úvodních pasážích sice najdeme pár překlepů či chyb ve skloňování, ale 

jinak text odpovídá nárokům, a to i v rámci odborně sdělovacího stylu. Grafy, vzhledem k jejich rozsahu, by bylo 

vhodné v co největší velikosti zařadit i do příloh.   

 

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

5.1 Jak jste dospěla k volbě výzkumného nástroje?  

5.2 Je podle vás použitý přístup skutečně kvalitativní?  

5.3       

5.4       

 

 

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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


