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     Příjmení a jméno: Rosenfeldová Jana 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

 

V porovnání s tezemi byla pozměněna zejména technika práce. Autorka se rozhodla využít kvantitativní 

obsahovou analýzu a díky tomu mohla analyzovat trendy ve vývoji erotické módní fotografie. Tato změna 

(možná spíše upřesnění) byla konzultována a podle mého názoru je pro práci přínosem. 

 

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 A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

 

Autorka zvolené téma uchopila opravdu komplexně. Teoretická část práce je velmi rozsáhlá a vychází 

z úctyhodného seznamu zdrojů, které tvoří kvalitní základ pro následnou analytickou část. Historický exkurz a 

představení nejvýznamnějších módních fotografů sice z jasné výkladové linie trochu odbočují (a nejsou nezbytné 

pro zodpovězení položených výzkumných otázek), ale poskytují kvalitní rešerši dosud ne příliš zpracovaného 

tématu. Co se týče analytické části, oceňuji pečlivě zpracovanou metodologickou kapitolu a také skutečnost, že 

hypotézy jsou důsledně stanoveny na základě představeného teoretického rámce. Ten autorka využívá i pro 

jednotlivé použité kategorizace, což jí umožňuje porovnat výsledky své analýzy s ostatními studiemi z této  

oblasti. Drobná výtka směřuje k prezentaci výsledků výzkumu, které mohla autorka v této čáti ještě více vytěžit. 

Výzkum ale rozhodně přináší zajímavé výsledky a jak sama autorka v textu uvádí, je zde také potenciál pro další 

zkoumání (například zahrnutím i jiných než módních časopisů do výzkumného vzorku).  

 

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 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

 

Práce je na vysoké úrovni také po formální stránce. Přiměřeně jsou zařazovány obrazové přílohy, citační morma 

je pečlivě dodržována. Jen místy se objevují drobné chyby, zejména v interpunkci.   

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Autorka si nejen zvolila zajímavé téma, ale k jeho zpracování přistoupila opravdu zodpovědně. Výsledný text tak 

rozhodně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a navrhuji jej hodnotit stupněm A.       

 

 

 

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

5.1       

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! 

 


