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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Berková Amálie
Název práce: Obsahová analýza videí nejpopulárnějších youtuberů beauty segmentu na českém a britském trhu
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Rosenfeldová Jana
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Oproti tezím nedošlo k žádné významnější změně.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
C
B
C

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se v bakalářské práci věnuje porovnání tvorby českých a britských beauty youtuberek v několika
aspektech. Rozhodně oceňuji volbu tématu, autorka se pustila do ne příliš probádané problematiky a vzhledem
k tomu vhodně zvolila explorační typ výzkumu. Textu bych vytkla určitou nedotaženost, která se projevuje
téměř ve všech jeho částech. U teoretického rámce je například představeno několik konceptů bez nějaké jejich
větší provázanosti. Například jsem v jeho závěru postrádala srovnání české a britské legislativy. Metodologická
kapitola je propracovaná a do analýzy byla zahrnuta celá řada dobře nadefinovaných proměnných. Prezentace
výsledků však mohla být provedena důsledněji. V diskusi chybí vztažení zpět k teorii, navíc si myslím, že
získaná data bylo možné mnohem více vytěžit.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

Hodnocení písmenem
B
B
B

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

C
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se vyjadřuje úsporně, což oceňuji, a zbytečně neodbíhá k nepodstatným souvislostem. Vzhledem
k novosti celé problematiky bych však místy uvítala vysvětlení některých pojmů alespoň v poznámce pod čarou.
Kromě toho text obsahuje poměrně velké množtví chyb (namátkou shlédnutí, potencionál), překlepů a
nepřesných či zmatených formulací. Grafy neobsahují všechny náležitosti, které by obsahovat měly (například
chybí hodnoty n), v seznamu literatury nemají odkazy správný formát (autor, rok...).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Amálie si zvolila velmi aktuální a zajímavé téma, design výzkumu sliboval zajímavé výsledky, nicméně ty
nejsou v závěrečné diskusi přesvědčivě opdrezentovány a celý text na mě působí trochu odbytým dojmem. Práce
však přesto přináší řadu přínosných a původních poznatků a rozhodně splňuje požadavky kladené na bakalářskou
práci, kterou navrhuji hodnotit stupněm C.

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!

