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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) 

Konečná podoba diplomové práce se shoduje se schválenými tezemi. 

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

 Diplomová práce Kateřiny Kamlerové se zabývá kultem štíhlosti na Instagramu a změnami v pojetí vlastního 

těla u uživatelek vyhledávajících obsahy zaměřené na štíhlost.  

Teoretický úvod práce je zakotven zejména v psychologické perspektivě, současně - což je prospěšné - ale 

neklade jednoduché rovnítko mezi sledování fit and slim obsahů na IG a obrat uživatelek k hodnotě extrémní 

štíhlosti, popř. rozvoji PPP. Jako primární jsou správně nastíněny osobnostní a sociokulturní faktory, které 

souvisejícím praktikám na sociální síti předcházejí. V teoretické části je cenná také její pasáž, v níž autorka 

popisuje trendy a hashtagy, pod nimiž se na IG budují prostory určené k motivování uživatelů k rizikovému a 

patologickému chování, jako je hladovění nebo přehnané cvičení. V práci se vyskytuje nejednotnost v tvrzení, 

zda jsou uživatelé IG spíše aktivní nebo pasivní. Teoretický úvod dokládá, že IG je spíše místem pasivního 

sledování ostatních, zatímco ve vlastním výzkumu jsou uživatelky s podobnou převahou sledování nad vlastní 

tvorbou označené jako aktivní.  

Praktická část je uvozena reflexí role metodologie ve výzkumu a popisem metodologie realizovaného výzkumu, 

který spočíval v hloubkových rozhovorech se 12 uživatelkami IG zaměřenými na atraktivní tělesnost. Autorce se 

podařilo sestavit vzorek k respondentek ochotných hovořit o citlivých i intimních otázkách a problémech PPP, 

což je nesnadné zadání. Výsledky analýzy jsou prezentovány částečně nejasně, například centrální kategorie a 

centrální příběh nejsou dostatečně zvýrazněny a jejich interpretace je zařazena na dvě různá místa. V posledku 

však přináší velmi zajímavý příběh o provázanosti aktivit na IG stejnou měrou se dvěma ekvivalentními cíly: 

změnou reálného fyzického vzhledu a vizualizací a další idealizací této změny na IG.  



 

 

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 C 

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.)  

C 

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 B 

 

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

Diplomová práce se opírá o dostatek odborné literatury, nadbytečně ale cituje i již existující diplomové práce na 

podobná témata. Například hned úvod je podložen diplomovou prací. Objevuje se nevhodný termín "vnímání 

body image", což je pleonasmus - už pojem "body image" obsahuje komponentu představy o vlastním těle, tedy 

jeho vnímání. Práce většinou odpovídá stylistické a pravopisné normě, místy se však objevují vyšinutí z vazby. 

Na několika (málo) místech jsou parafráze jinak správně citované publikace příliš doslovné a odpovídající by 

bylo uvést znění v uvozovkách.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Doporučuji, aby diplomová práce Kateřiny Kamlerové byla obhájena a klasifikována stupněm B-C.  

 

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

5.1 Kde je u respondentek hranice mezi prezentací reálně dosažené štíhlosti/tělesné dokonalosti a možností 

prezentovat se jako štíhlá pouze úpravou fotografií? Reflektují možnost vytvořit dojem dosažené změny 

těla jen technologickými nástroji? Jak tuto možnost hodnotí?    

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: 22.6. 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.    

 


