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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) 

Teze nejsou součástí digitální podoby práce, a proto jsem nebyl schopen vztah posoudit. 

 

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 D 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

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)  

Práce se zabývá aktuálním tématem a vychází z bohatého výběru aktuální i klasické literatury. Autorka 

prokazuje výbornou orientaci v daném tématu, avšak ne vždy je práce důsledná a systematická. V teoretické 

části zpracovává téma z mnoha úhlů pohledu, z nichž některé se zdají téměř nadbytečné, neboť nejsou využity 

v analytické části - např. genderová socializace, self-esteem. V kapitole 3 jsou celé odstavce (str. 21-22) zjevně 

převzaté z externích zdrojů, avšak nejsou opatřené odkazem. Samotný výzkum je solidně navržený. Moje hlavní 

výtka k metodologie se týká zahrnutí cizinců. Jejich zahrnutí by se zřejmě dalo různými způsoby obhájit, avšak 

výrok, že "všechny země (ČR, Británie, USA) se shodují jak ve společenském smýšlení a normách, tak i ve 

společenských trendech a postojích při užívání seznamovací platformy" je natolik troufalý, že by bylo třeba jej 

podložit literaturou. Vedlejší výzkumná otázka č. 3 (ohledně hodnot uživatelů) je příliš vágní, protože "hodnoty" 

nejsou v práci definovány. Výsledky výzkumu jsou poměrně zajímavé, obzvlášť poznatky o tom, jak uživatelé 

integrují Tinder do svých denních rutin. Z výzkumu zjevně vyplynula řada výsledků, které nebyly pokryty 

výzkumnými otázkami, např. otázka ohledně úspěšnosti seznamování na Tinderu či reputace této služby. 

Výsledky pak vyznívají poněkud nestrukturovaně. Vhodnější by bylo např. po pilotním rozhovoru otázky 

revidovat.  

V práci je řada diskutabilních výroků, avšak je obtížné posoudit, do jaké míry se jedná o omyly či přílišné 

generalizace a do jaké míry se jedné o nedorozumění, které je výsledkem neobratné formulace. Jedná se 

například o výrok: "Rozlišení žen a mužů na dvě odlišné společenské bytosti je základní společenská myšlenka, 

která nám udává společenský řád." (str. 10) nebo zmíněný citát o společenských normách.  



 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

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.)  

E 

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 D 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce je strukturovaná logicky, ačkoli některé pasáže v teoretické části působí nadbytečně. V práci je však 

bohužel řada neobratných formulací, které zastírají význam, a pravopisných a gramatických chyb (např. shoda 

podmětu s přísudkem na str. 13, 14, 27, 45, 48, 50). Některé jiné části jsou přitom napsány plynule a bez chyb, 

zdá se proto, že práce neprošla potřebnou korekturou. Dalším formálním nedostatkem jsou chybně formátované 

citace z online zdrojů - u každého z nich je rovněž třeba uvést autora, rok atd. Jak jsem již zmínil, v kapitole 3 je 

velmi dlouhá pasáž bez odkazu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce studentky Tranové je aktuální a ambiciózní a přináší řadu zajímavých poznatků. Bohužel má řadu 

formálních nedostatků, které kazí celkový dojem z povedeného výzkumu. 

 

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

5.1 V práci poukazujete na paradox v tom, že uživatelé Tinderu by raději používali jinou formu 

seznamování, ale přitom tak reálně nečiní. Může to být dokladem o trvající stigmatizaci online 

seznamování? 

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       

 

 

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: 21. 1. 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.    

 


