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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) 
The goal, technique and structure of the study differ from the thesis. This is justified by the author in the 
introduction. The changes in goal and structure of the work make sense, as they provide deep insights into the 
chosen problem. 
 
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 B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
The interesting thing about the study is the perspective. On the basis of in-depth interviews, the author first 
describes from an internal perspective how Muslim women see themselves in a Western society. The reader gets 
a good insight into the motives of Muslim women to wear a headscarf or not. The reader gets a good idea of 
which influences play a role in the women´s decision of wearing a hijab. There are e.g. cultural, religious, family, 
integrative motives that influence the decision for or against the headscarf. The author pays special attention to 
the influence of the socio-cultural context in which women live, and to the role of the media in drawing a certain 
image of Muslim women wearing a headscarf. 
The methodical approach makes sense. The in-depth interviews with 7 Muslim women give a deep insight into 
their self-image, their self-perception in a (western) society. 
The second part of the study presents the results of a survey among Czechs. It was asked about the perception 
and assessment of Muslim women wearing headscarves. The results of the survey confirm the assumption that 
Muslim women wearing headscarves are viewed and judged rather negatively. With the survey, the author now 
takes an outside perspective. Thus, the author shows the discrepancy in the self-perception and self-
understanding of Muslim women on the one hand and their perception by Czech citizens on the other hand.     
 



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 B 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
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.)  

B 

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

E 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
The work has significant language deficiencies. In some places it is not clear what the author wants to say (p. 19 
chapter 3 first sentence, p. 21 Purposive sampling ...). There are many article mistakes. The language is 
sometimes inaccurate and unclear (p. 21 From each of these countries ...). The fundamental research question is 
not clear (p. 20). 
Chapter 5 is less a discussion of the results than a repetitive summary. 
The appendix does not contain the survey form. More detailed information about the survey would have been 
useful.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Overall, the study has a relatively low level of abstraction. The author is apparently unaware that she first 
describes the inner perspective and then the external perspective on the phenomenon of wearing a hijab. The 
author limits herself to merely reproduce and summarize the interviews and survey results. A greater distance to 
the data would be desirable. Nevertheless, she manages to draw a detailed and comprehensive picture of wearing 
a hijab in the Western world, which is why I grade the study with B /C. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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.    
 


