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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) 

Práce až na detaily odpovídá schváleným tezím. Co se týče analýzy médií, nebyly analyzovány jen v tezi 

uvedené tituly, ale všechna média prostřednictvím Newton Media Search. 

 

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 C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Teoretický rámec práce je dostačující, autorka ale teoretickou část příliš nepropojuje s částí výzkumnou. 

Jednotlivé návrháře bych představila až těsně před výzkumnou částí, nebyla také objasněna volba právě těchto tří 

konkrétních návrhářů/návrhářek. V metodologické části autorka teoreticky popisuje metodu obsahové analýzy, 

ale některé popisované kroky v její práci chybí. Nedefinuje výběrový soubor, kromě toho také píše, že je pro 

obsahovou analýzu důležité stanovení hypotéz, sama ale žádné nestanovuje. Prezentace výsledků příliš 

neodpovídá tomu, že jde o obsahovou analýzu. Nejsou vysvětleny jednotlivé proměnné, není specifikováno, jak 

se posuzovala tonalita nebo jak se určovalo, zda je návrhář hlavním subjektem článku apod. Při obsahové 

analýze je obvyklé všechny tyto náležitosti jasně vymezovat. Autorka navíc používá nepřesně pojem kódovací 

kniha. Na samotnou podobu kódovacích knih jsem se bohužel nemohla podívat, řešení práce je neobsahuje a 

přílohy nešly otevřít. Kódovací kniha je manuál pro kodéry, jak postupovat při kódování obsahů, nikoliv 

výsledek tohoto procesu. Pro ten se používá napříkad název kodovací arch, matice apod. Samotnou analýzu 

zpracovala autorka vcelku solidně, při prezentaci výsledků ale nejde nijak do hloubky. Získaná data mohla 

obsáhleji interpretovat a výsledky analýzy propojit s teorií. Vzhledem k tomu, jak velké množství obsahů 

analyzovala, jsou některé závěry (všichni návrháři komunikují nejvíce v období fashion weeku, přispívají více na 

Instagramu než na Facebooku) trochu banální.  

 

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 C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

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.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Po formální stránce je práce na vcelku dobré úrovni, zejména jazykově a stylisticky neobsahuje žádné zásadní 

problémy a je poměrně dobře čtivá. Není úplně jasné, proč píše autorka čísla slovy. Text je hojně dolplněn 

fotografiemi. Přímo do textu práce také mohlo být zařazeno ještě více ilustrací týkajících se prezentace výsledků 

výzkumu. Kromě odkazů na literaturu nepracuje autorka s poznámkovým aparátem.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Josefína Joštová si podle mého názoru zvolila zajímavé a aktuální téma a její bakalářská práce je vcelku solidně 

zpracována. Obsahuje ale některé nedostatky (viz výše) a proto ji navrhuji hodnotit stupněm C.  

 

 

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

5.1       

5.2  

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shoda textu je 8 %, ve shodných částech se jedná o součásti šablony práce nebo řádně citované pasáže. 

 

 

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:                                                                                                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! 

 


