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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 rámcově odpovídá přijatým 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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Předložená práce je poměrně ambiciózní a dokládá autorčinu orientaci v relevantní literatuře a zájem o téma. 

Teoretická část je velmi obsáhlá a solidně shrnuje existující literaturu. Překvapila mě absence literatury o selfies, 

pokud však studovaný materiál selfies neobsahuje, není to zas tak zásadní problém. Spíše bych v teoretické části 

ocenil větší míru vlastní syntézy, která by pak přirozeně motivovala výzkumné otázky. V současné podobě 

teoretická část působí jako série výpisků z literatury, ač kvalitních. Někdy zabíhá na úroveň detailu, již pak nelze 

v samotném výzkumu zúročit (např. v oblasti destereotypizace).  

Hlavní nedostatky práce však spatřuji v metodologii. Zaprvé není uspokojivě vysvětlena relevance vybraného 

materiálu. Čím je reprezentace žen na profilech profesionálních fotografů významná pro vizuální komunikaci na 

Instagramu? Profesionálové tvoří nepatrnou menšinu veškerého obsahu, tak co nám jejich analýza může 

prozradit? Za nejproblematičtější považuji kvantitativní analýzu. Oceňuji úsilí, jež do ní diplomantka vložila, i 

atraktivní a přehledné grafy. Kódovací kniha je však navržena takovým způsobem, že není možné docílit 

reliability ani na úrovni, jakou bych očekával u diplomové práce. Podle Krippendorfa i dalších obsahová analýza 

popisuje "zjevné" prvky komunikace. Mnohé navržené kategorie jsou však velmi esoterické. Jak lze například 

definovat rozdíl mezi módní a erotickou fotografií? Jakýkoli další kodér by měl na tento rozdíl odlišný názor (viz 

např. tvorbu Terryho Richardsona). Jak lze z fotografie určit BMI modelky? Jak přesně se definuje svůdný 

pohled? Jak může kodér poznat, zda byla fotka retušována? Tyto kategorie do značné míry závisí na 

subjektivních soudech autorky, což je u kvantitativního výzkumu nevhodné. Případem vhodně zvolené kategorie 

je například kategorie 16 - druh předmětu (který modelka drží). Kvalitativní analýza je spíše doplňkem té 



kvantitativní. Materiál je poměrně zajímavý, i když interpretace by mohly jít víc do hloubky. Autorka správně 

kritizuje kontradikce ve výpovědích fotografů a fotografek, ale nekonfrontuje tyto výpovědi s výsledky 

kvantitativní analýzy. 

  

 

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 B 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce by mohla být lépe strukturována s větším podílem autorské syntézy v teoretické části i v závěru. Po 

formální a jazykové stránce je však kvalitní, jen s několika málo překlepy a chybami ve jménech a referencích 

(Gaye Tuchman; u José van Dijck je van součástí příjmení). Na str. 40 se píše, že ženy jsou "okoukávány". 

Vhodnější by bylo jiné sloveso. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce dokazuje orientaci diplomantky v oboru a schopnost produkovat solidní akademický text. 

Kvantitativní část práce je bohužel poškozena nevhodnou volbou kategorií a nedostatečným vysvětlením 

kódovacího procesu. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům ji doporučuji hodnotit stupněm C až D dle 

průběhu obhajoby. 

 

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       

 

 

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.    

 


