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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) 
 Autorka změnila schválené teze a místo výzkumu  stereotypizace celého hudebního průmyslu se  věnovala    
analýze  5 hudebních portrétů.   Diplomantka    v úvodu práce konstatovala, že u výběru  dokumentů   kladla 
důraz na žánrovou rozmanitost a rozličné druhy, ale    pracovala pouze se vzorkem filmů o hudebních 
osobnostech, které jsou známé svým výrazně  komplikovaným životem. Pochopitelně se  dostala k výsledkům, 
které podpořily její premisy, tedy že zobrazování hudebních hvězd je zatíženo stereotipyzací.   Pominula tak fakt, 
že existuje také  množství filmových  dokumentů o osobnostech, kteří také  musí řešit nejrůznější problémy, ale  
neužívají drogy, nejsou promiskuitní, mají     rodinu,  silnou vazbu na přátele, jsou to silné a pozitivní osobnosti  
a tím   úspěšně překonávají  problémy. Proto se mi jeví referenční vzorek jako účelový  a  výsledky  výzkumu ne 
zcela  relevantní.      
 
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 A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je dobře teoreticky uchopena, je vysvětlen statut celebrity, specifika a historie dokumentárního filmu. Ve 
výzkumné části byla vhodně   zvolena metoda kvalitativní obsahové analýzy na základě zakotvené teorie. 
 
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  B 
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 B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je zajímavá, stylisticky čistá, sepsána  čtivým jazykem, je  bez pravopisných chyb, a také  grafická úroveň 
je velmi dobrá. Autorka   dodržuje  správné citační normy, používá přiměřený poznámkový aparát, užitá 
literatura je adekvátní. Podloženost závěrů, vzhledem k výzkumnému vzorku, je diskutabilní.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Celkově   zajímavá a formálně kvalitní diplomová práce, škoda nevhodně zvolného výzkumného vzorku.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč autorka do výzkumu nezahrnula i  pozitivně vyznívající  dokumentární portréty?  
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: 16.9.2018                                                                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.    
 


