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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kamlerová Kateřina  

Název práce: Kult štíhlosti a jeho proměny s nástupem Instagramu 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Švelch Jaroslav 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 

 

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 odpovídá tezím. 

 

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 C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Předložená práce se zabývá aktuálním a závažným tématem a spojuje obsáhlou teoretickou rešerši s vynikající 

analytickou prací založenou na materiálu sebraném metodou polostrukturovaných rozhovorů. Teoretická 

příprava je poměrně vyčerpávající, tato část textu je však fragmentární a působí velmi zdlouhavě. Mnohdy jsou 

dlouhé pasáže citované z jednoho zdroje a autorka je neopatřuje svým vlastním komentářem, kterým by 

vysvětlila, jak jsou citované teoretické či empirické práce relevantní pro samotný výzkum a jak s nimi bude 

nadále pracovat. Problémem přitom není počet zdrojů, ale spíš nedostatek editační práce a vlastního autorského 

vkladu, který by dané zdroje kontextualizoval a interpretoval. V celé práci se autorka snaží stát co nejvíce 

"mimo" svůj výzkum, což však v kvalitativním přístupu není nutné. S tím souvisí i fakt, že o sobě mluví ve třetí 

osobě. To samo o sobě také není chyba, ale zdůrazňuje to absenci autorského hlasu, který je v kvalitativním, 

zčásti etnografickém výzkumu naopak vítaný. Celá část Metodologická východiska, která popisuje různé 

metodologické přístupy na striktně obecné rovině, je nadbytečná, případně by mohla být výrazně zredukována. O 

autorčině metodologické připravenosti nejlépe vypovídá samotný výzkum, který je zjevně proveden pečlivě a 

disciplinovaně a jehož výsledky jsou systematicky a pronikavě analyzovány. Autorka si osvojila induktivní 

metody a dokázala z materiálu extrahovat to skutečně podstatné. Interpretace jsou jasně a přehledně formulovány 

a propojeny s existující empirickou literaturou. Práce tak předkládá velmi skličující a fatalistický, avšak dobře 

podložený a vyargumentovaný obraz šíření kultu štíhlosti na Instragramu. Mou jedinou zásadnější výtkou vůči 

empirické části je to, že by interpretacím i pochopení výsledků pomohlo, kdyby text obsahoval stručný 



kvalitativní popis toho, jak jednotlivé respondentky Instagram používají (napsaný samozřejmě takovým 

způsobem, aby uživatelky nebylo možné identifikovat). 

 

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 A 

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) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Po formální stránce je práce značně nevyrovnaná. Vynikající pasáže se střídají s částmi, které by si žádaly 

výrazné korektury. V práci jsou desítky chyb v interpunkci, již autorka používá snad až nahodile. Např. na 

stranách 6-8 je vždy nejméně po dvou chybách v interpunkci. Objevují se také překlepy a chyby ve formátování 

(různé velikosti fontů, str. 13). Jak jsem zmínil výše, dlouhé pasáže sestávají ze sumarizace jednoho textu bez 

zřetelného autorského vkladu.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Kateřiny Kamlerové se skládá ze slabší (ačkoli obsáhlé) teoretické části a z výborné empirické části. Její 

výsledky jsou relevantní a přínosné, avšak redakční úprava textu kazí dojem z jinak kvalitního projektu. Práci 

doporučuji v závislosti na obhajobě hodnotit stupněm B až C. 

 

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

5.1 Instagram testuje variantu služby, jež zcela odstraňuje "liky". Jaký dopad by zrušení liků podle vás mělo 

na vámi sledovanou problematiku? 

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:                                                                      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.    

 


