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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) 

Cíl a technika práce zůstaly tytéž jako v tezích, resp. technika byla zpřesněna v průběhu výzkumu. Struktura 

práce samozřejmě není dodržena, ale bylo by spíše zvláštní, kdyby dodržena byla. Podstatné je, že autorce se 

podařilo držet se témat, která si předsevzala. 

 

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 C 

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 E 

 

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

Problém zvoleného tématu spočívá v tom, že je velmi vágní, velmi široké, velmí disciplinární a zkoumatelné jen 

do určité míry. Nikola by musela být psycholožka, historička, antropoložka, socioložka, lékařka a bioložka, aby 

byla schopna téma obsáhnout, což se jí pochopitelně nepodařilo. Ale naštěstí toto komplexní uchopení nebylo 

jejím cílem. Jejím cílem bylo pouze to, že měřila počet "likes" u malého počtu žen, které si na sociální síti 

změnily svoji fotku. To je, řekl bych, jako kdyby stála na prahu tématu a pootevřenými dveřmi do něj nesměle 

nakukovala. Vypovídací hodnota toho, co výzkumem měří, je téměř nulová. Proto se domnívám, že přínos této 

práce pro obor je minimální.  

To ale neznamená, že tento mikroúkol nezpracovala poctivě, na základě kontextu nabytého ze široce rozkročené 

literatury, kterou prostudovala a v teoretické části prezentovala, a to velmi srozumitelně a strukturovaně. Jiná 

otázka je, zda bylo možno té literatuře porozumět, protože se týká mnoha oborů. Mohla tedy "jen" prezentovat 

jednotlivé jevy nebo okruhy témat, které se červené, rtěnek, zdobení, antropologie těla, psychologie, psychiatrie 

apod. týkají. A to bylo, jak říkám, uděláno přehledně. Proto C za aplikaci a E za přínos oboru. 

A dodatek: To se autorce zcela podařilo minout literaturu svého vedoucího práce, který se tělem a tělesností 

dlouhodobě zabývá? Třeba to byl záměr…   

 

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 A 

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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

Z jazykového hlediska nemám závažnějších připomínek. Práce se pěkně čte, sytlistická úroveň je na běžné 

úrovni, autorce se podařilo vyhnout příliš citově zabarveným výrazům, je to poctivě napsaný odborný text.  

Logičnost práce je vzhledem k tématu, i zvolenému postupu výzkumu, jeho provedení a prezentaci výsledků 

adekvátní. 

Našel jsem jen jeden prohřešek, který prostě unikl: "vojenské jednotky obsadili" (s. 30) a jeden překlep: "poměr 

bohů a pasu" (místo boků) (s. 48) 

Co se příloh týče, nemyslím, že bylo nutné opakovat všechny grafy v příloze. Spíše mi tam chybělo těch 80 

fotografií. Předpokládám, že to nešlo zajistit kvůli ochraně osobních údajů. Ale nějaká ukázka by možná 

neuškodila.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jak jsem naznačil výše: položená otázka je velmi zajímavá, ale zabíhá do mnoha lidských oborů. Tato 

komplexnost, této mnohosti úhlů by dosáhl málokterý vědec. To není výtka této práci, to je konstatování. S tím 

musela autorka trochu počítat.  

Oceňuji, že se do tak komplexního tématu pustila, našla okruhy, které se tématu týkají (vynořují se z něj a zase 

zanořují), a ty přehledně a čtivě prezentovala. Charakter první části je kompilační, ačkoliv je to podnětné čtení. 

Oceňuji úvahy o "tyranii průměrnosti", o tom, že "naše společnost upozaďuje talent", že rtěnky daly ženám 

v koncentračních táborech "lidskost", že kreativně připomněla funkci červené barvy i na kravatách a na 

červených koberců pro showbussines. Jsem také rád za rozbor vazby mezi krásou a sebevědomí.  

Limity této práce jsou v rozkročenosti a pak ve výzkumu samotném. Samotný nápad je krystalicky čistý. Ale 

vypovídací hodnota výsledků je podle mne nicotná, natož aby to vyvracelo nebo potvrzovalo teze. 

Nejzajímavějším výsledkem např. pro mě je, že "likeovaly" hlavně zase ženy a nikoliv muži. Naopak výsledek 

reakce mužů (14,35% vs. 13,73%) podle mne tezi nepotvrzuje, spíše vyvrací. Prostě mužům je to jedno - resp. je 

jim to jedno na profilové fotce FB. V reálném životě je to jistě jinak.  

Práci bych vytkl právě to, jak zůstala "sebezahleděná" do ženského světa. S muži, kteří (snad doufám) jsou 

jedním z podstatných cílů této "komunikace barvami", autorka nemluvila, do výzkumu je nezahrnula, a to ani 

žádným dotazníkem. Zato o ženách jsme se dozvěděli mnohé, včetně jejich zkrášlovacích praktik všedního dne a 

názorů. Ale bohužel na větší vypovídací hodnotu i této dotazníkové části je to zase moc malý vzorek.  

Suma sumárum - práce je to odvážná, je v základních principech zvládnutá, napsaná dobře, ale cesta, jakou se 

ubírá, je příliš děravá a hrbolatá.      

 

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 Text vykazuje shodu 8%. Prošel jsem vše a je to otázka hojných okkazů na literaturu v poznámkách pod 

čarou. Téma je komplexní, proto autorska sáhla po mnoha dílčích zdrojích. Nejde však o plagiátorské 

jednání.  

 

 

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: 9. 6. 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.    

 


