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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) 

Gabriela se rozhodla využít jen kvantitativní výzkum, zdůvodnění jejího rozhodnutí je vhodné. 

 

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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Gabriela zpracovala obdivuhodné množství literatury, zároveň k ní přistupuje dostatečně kriticky a nebojí se 

komparace. Stejně jako teoretická část je pečlivá i část analytická. Gabriela se vyhnula typickým nešvarům 

studentských prací, které využívají dotazník a většinou se jedná jen o jednoduchoučkou online verzi. V jejím 

případě se jedná sktuečně o vědecký dotazník, jehož výsledky dokáže dostatečně analyticky uchopit. Práce je 

neuvěřitelně až nadstardandně pečlivá, obsahuje napčíklad i diskuzi výsledcích nebo část o limitech práce. 

Jediným diskutabilním aspektem je přílišná "rozkročenost" práce - Gabriela se věnuje až zbytečně mnoha 

aspektům jak v teoretické části, což je dáno snaho poctivě "postihnou vše", co by se mohlo tématu týkat, tak 

v části praktické. Dotazník tvoří množství otázek na hranici únosnosti a díky tomu je pak jasné, že není v silách 

Gabriely ani nikoho jiného všechny vztahy při analyzování výsledků poopsat. Trošku zamrzí také rigidní a 

esenciální chápání genderu, genderové kategorie v rámci výzkumu Gabriela nijak nezpochybňuje. 

 

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  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce je pečlivá, úhledna, přehledná, dostatečně odborná. Občas (ale velmi zřídka) má Gabriela tendenci 

sklouzávat ke všeobecňujícím a vágním tvrzením, ale to se děje opravdu jen párkrát. Gabriela také občas 

upozorňuje, že určité závěry jsou pouze jejími domněnkami, což je možná zbytečně kritické, ale férové. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Gabriela napsala pečlivou, poctivou, podrobnou a nadstandardně odbornou práci, která je díky svým kvalitám 

důležitým přínosem k chápání tak zásadního a v českém prostředí nepopsaném fenoménu. Gabriela navíc 

projevila osobní zápal vědkyně pro téma, nadstandarním způsobem tak konzultovala a neustále chtěla text i 

dotazník zdokonalovat. Ačkoli mě původně mrzelo, že se rozhodla pro kvantitativní dotazníkové šetření a nikoli 

třeba kvalitativní rozhovory, způsob, který Gabriela zvolila, nakonec přinesl hodnotné výsledky, které se mohou 

stát velmi důležitým odrazovým můstkem pro další práce, které jistě (i díky Gabriele) vzniknou. Navrhuji proto 

samozřejmě hodnotit stupněm výborně. 

 

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

5.1 Kdybyste nyní pokračovala v kvalitativním výzkumu, co by vás, s přihlédnutím k výsledkům vaší práce, 

nejvíce zajímalo? Jaká by byla výzkumná otázka? 

5.2       

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.    

 


