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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) 
Předložená diplomová magisterská práce má jasně definovaný předmě a cíl, které odpovídají stanoveným 
tezím. Na druhou stranu neodpovídá zamýšlený počet respondentů, což autor vysvětluje, ale ne dostatečně. Viz 
komentář v bodě 2. 
 
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 B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu F 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli F 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je založena na vlastním empirickém šetření autora, ale design výzkumu jako celek je nezvládnutý. Autor 
se rozhodl provést výzkum formou hloubkových rozhovorů (píše o "vyzpovídání" respondentů) se čtyřmi 
participanty, což označuje za "reprezentativní výzkumný vzorek". V čem je zvolený vzorek reprezentativní? 
Nehledě na to, těžko lze jako argument pro neoslovení některých zamýšlených respondentů uznat "časové 
důvody", jak píše autor. V designu výzkumu chybí jakákoli analýza získaných rozhovorů, autor z nich jen 
podle svého uvážení cituje.  
 
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 C 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu E 
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 

F 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor nezřídka opakuje informace, některé pasáže jsou v textu práce 2x (např. s. 18 a 45), práce by si 
zasloužila jazykovou redakci, obsahuje chyby překlepového rázu. Autor dále porušuje citační úzus, když chybí 
odkazy na str. v případě přímé citace (např. s. 29, 36 aj.). Práce obsahuje velký počet rozsáhlých citací, lze si 
proto klást otázku, kolik je z celkového rozsahu práce původní text autora. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předmětem předložené magisterské diplomové práce je atraktivní téma, jemuž není v současném českém 
prostředí věnována odpovídající pozoronost. Zpracování tématu po formální a metodologické stránce je velice 
problématické.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Nemám otázky, jelikož by autor měl vysvětlit kritické výhrady uvedené v bodech 1, 2 a 3. 
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 
Předložená magisterská diplomová práce nesplňuje kritéria kladená na tento typ kvalifikační práce, selhává po 
stránce metodologické i po stránce zvládnutí odborného textu. 
 
 
Datum: 12.9. 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.    
 


