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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 a podobu práce nepovažuji za nijak problematické.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předkládaná diplomová práce je rozhodně mimořádný text, který přináší mnohá velmi překvapivá zjištění a 
zároveň otevírá další témata k debatě. Zároveň je velmi zajímavé v jakém dobovém kontextu se objevuje, 
autorka otevírá mnohá témata, která se v tuto chvíli odehrávají takřka v "přímém přenosu". Nicméně stejně tak 
jak realita komplikovaná a mnohovrstevnatá, tak je i zvolené téma. Nejprve chci vyzdvihnout originialitu a 
výzkum, který přináší opravdu nová a překvapivá zjištění. Moje výtky či spíše dotazy směřují k designu práce. 
Proč se autorka rozhodla srovnávat Spojené státy americké a Českou republiku. Rozhodnutí je samozřejmě v 
pořádku, v textu to již není tak jasné. USA je v podsatě zredukováno na popis, kdežto ČR je analyzováno v 
rámci zajímavého výzkumu. Dalším diskutabilní části je samotná úroveň zpracování teorie - autorka otevírá 
mnoho témat, které pak do velké míry redukuje na zkratkovité popisy velmi komplexních fenoménů 
(multikulturalismus, politická korektnost). Práci by v podsatě prospěla značná střídmost, výzkumný cíl zkoumat 
postoje mileniálů je dostatečný a práci tak mohla velmi dobře tvořit jasná teoretická a empiritická část. Text by 
tak byl více koherentní. Na druhou stranu opravdu oceňuji, že autorka do práce vložila velké nasazení a 
bezpochyby mnoho času a energie. Práce se záběrem a ambicí výrazně odlišuje od mnoha bakalářských prací. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce B 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 



3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

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

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Hodnostit předkládanou práci je podobně komplikované jako téma, která si autorka vybrala. Nicméně jde o 
kvalitní bakalářskou práci, která má nicméně nekteré problematické části. Do budoucnosti doporučuji lépe 
nastavit výzkumný design a více se soustředit na jedno téma. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Navzdory možná přísné kritice oceňuji výběr tématu a fakt, že autorka přináší zjištění, která jsou často 
ignorována, a která by se rozhodně v mediálním diskursu měla objevovat. Viz například V: „Myslíš, že by se ten 
tvůj názor ještě nějak změnil, kdyby tam byla místo té černošky Romka nebo Vietnamka?“ L: „To možná asi jo. 
To bych vnímal, že to je bližší. Ale možná s tou Vietnamkou ne. Protože s tou nemam nijak spojený, že by byly 
méněcenný. Takhle přijde mi ...ježiš, to je blbý říct takhle...že ten svět vnímá ty černochy jako víc méněcenný 
než Vietnamce. Kvůli té historii, otroctví. Takže ta Vietnamka by mě asi nezarazila. Ta Romka, to by mi asi 
přišlo divný, že tam vůbec je, protože mi přijde, že se vůbec nezobrazujou v reklamách.“  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč srovnání USA a ČR? 
5.2 Přibližte, prosím hlavní zjištění, která Vás osobně překvapila.  
 
 
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: 16. června 2016                                                                                          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! 
 


