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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
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1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Aim, technique and structure of the study correspond to the thesis. One aim mentioned in the thesis is to "capture 

and describe the stereotypes of teenage and underage mothers represented in British and American reality shows 

broadcasted in the UK". This aim is achieved to the full extent.  

The second goal mentioned in the thesis - "to explore and evaluate the volume of influence these reality shows 

have on the public perception and public image of teenage and underage mothers" - is difficult to achieve, at least 

in the form of quantitative data. The author achieves this goal by evaluating the quantitative development of 

reality programs focusing on teenage pregnancy, as well as by interpreting comments and reactions from viewers 

of these programs (p. 25). 

 

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 A 

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)  

In the theoretical part, the author first presents the social context in which teenage pregnancies stand. She 

describes underage pregnancies in the context of poverty in disadvantaged social groups. Further, the author 

describes the prevailing public discourse in England, which until today usually stigmatizes pregnant, under-age 

girls and stereotypes them. From a historical perspective, the author analyzes how teenage pregnancies have been 

and are valued in the media and especially in reality shows. In the empirical part, the author analyzes current TV 

reality shows which focus on underage mothers. Using content analysis she provides a differentiated portrayal of 

the stereotype of underage mothers and their living conditions. Thus, the empirical part is convincingly linked to 

the theoretical part. Both provide a detailed picture of the construction of teenage pregnancies in British media 

and culture. 

 



 

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.)  

D 

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)  

Sometimes a more precise citation with page numbers of the cited text is desirable. In particular, when the author 

describes the method of "content analysis" and cites utterances of an author, the exact page must be given (page 

31). The same applies to the definition of terms such as "stereotype" (pp. 34).  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Overall, the study gives a very informative insight into the chosen topic. Both, the theoretical and the empirical 

parts are very convincing and lead to a differentiated presentation of the topic. The methodology is appropriate, 

the author shows that she is able to examine audio-visual material on the basis of a qualitative content analysis. It 

is noteworthy that the author takes into account her own position as a member of a particular culture as well as a 

scientist.      

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ 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.    

 


