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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) 
Diplomová práce se výrazně neodchyluje od schválených tezí. Ty bohužel nejsou v práci přiloženy jako její 
pevná součást.  
 
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 B 
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)  
Autorka v teoretických východiscích své práce systematicky shrnuje dosavadní odborné uvažování o tématu a 
poznatky předchozích výzkumů. Teoretická část práce tak představuje užitečný a logicky strukturovaný vhled do 
problematiky. Samotný výzkum přináší nová zjištění, autorka zaujímá v interpretacích zralý a především 
destigmatizující postoj, což velmi oceňuji. Přestože v datech ještě vidím potenciál pro systematičtější analýzu a 
vyšší míru abstrakce a kladu si otázku, jestli osmi rozhovory skutečně došlo k saturaci výzkumu, předložená 
zjištění považuji za zajímavá a inspirativní.  
Specifickým problémem diplomové práce je její jazyková stránka, které se detailněji budu věnovat níže. 
S jazykovými problémy textu možná souvisí i problematičnost některých autorčiných tvrzení. Na s. 12 píše, že  
"Docílení genderové rovnosti je jeden z fundamentálních cílů dnešní globální společnosti" - toto poměrně 
kontroverzní tvrzení ale nedokládá odkazem na žádný zdroj, je tedy možné usuzovat, že se jedná pouze o 
autorčin dojem, který mám tendenci spíše rozporovat. S genderovou tematikou souvisí i fakt, že autorka 
systematicky píše o "jednotlivém genderu", jako by existovaly dva gendery nebo několik málo (počitatelně) 
genderů - definice genderu je ale komplikovanější a domnívám se, že výraz "jednotlivý gender" je v rozporu 
s odborným pojetím konceptu genderu. Nejasný je význam věty "je důležité se podívat na genderovou socializaci 
jako fenomén, který udává dané společnosti její tempo" (s. 12). Matoucí pro mě je také zařazení kapitoly o 
genderových aspektech vzdělávání a zaměstnání - autorka v závěru kapitoly sice velmi stručně naznačuje, jak 
tyto oblasti s tématem její práce souvisejí, není to ale příliš přesvědčivé (kvůli absenci hlubších argumentů). 



Nemyslím si také, že autorka "měřila" shodu mezi sebeprezentací uživatelů a uživatelek aplikace a realitou, jak 
tvrdí - v kvalitativním výzkumu měření není standardním postupem.  
 
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) 

F 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je velmi dobře strukturovaná a závěry, které autorka předkládá, jsou dobře podložené a zároveň vztažené 
k dosavadním oborovým zjištěním, což považuji za cenné. Bohužel jazyková stránka práce je zcela 
nevyhovující, zřejmě nedošlo k řádné korektuře, na jejíž nutnost jsem autorku při konzultacích dílčích částí práce 
upozorňovala. 
V textu se téměř systematicky vyskytují chyby podmětu s přísudkem (je spíše výjimkou, když shoda existuje), 
autorka pracuje s chybnými nebo neexistujícími frázemi či podivnými klišé ("ideály a obrazy, které nám dnešní 
média podrývají" - s. 17; "nenese bedro vysokého očekávání - s. 21"; "láskou opředené hudební skladby", 
"vykážu vztah genderových rolí", "významovost [místo význam - pozn. aut. posudku] pojmů", "i přes její 
různorodou reputaci" - s. 8; "kontext do genderových rolí" - s. 10), některé fráze jsou až úsměvné ("sexuální 
životy dnešních mladých lidí jsou paradoxně v recesi" - s. 44). Autorka také velmi často dělá chyby v morfologii 
a někdy používá vyjádření, která jsou zjevně chybným překladem z angličtiny ("soutěže… kde je jasně daný gól" 
- autorka zřejmě měla na mysli "cíl", z anglického "goal" - s. 13). Také slovo "kvantum" či "kvanta" (v plurálu), 
které je v užitém kontextu v češtině vnímáno jako hovorové, autorka používá s oblibou a navíc chybně - 
v singuláru ženského rodu "kvanta" (např. "nabízí kvantu romantických filmů"). 
Z hlediska dodržení citační normy nemám námitky, jen autorka nemůže určitá zjištění dedikovat jen jednomu 
z autorů kolektivního díla jako v případě publikace Renzetti a Currana - píše opakovaně "podle definice 
Renzetti", když autory jsou Renzetti a Curran (s. 10). Curran je navíc psán chybně s jedním R. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce je při odhlédnutí od její jazykové kvality zdařilým výzkumným dílem, autorka 
přináší ucelený, oborově cenný pohled na problematiku online seznamovacích platforem a na očekávání a 
zvyklosti jejich uživatelů a uživatelek, přičemž svá zjištění dobře interpretuje v kontextu genderové teorie. 
Výsledné hodnocení vychází z mého částečného zhodnocení jazykových nedostatků práce, nechám na komisi, 
jak promítne toto pochybení do výsledné známky.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Antiplagiátorská kontrola vykazuje shodu 3 %. 



 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 17. ledna 2020                                                                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.    

 


