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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Vítek Mičke  

Název práce: Muži proti pornografii. Návrh strategie pro internetovou komunitu NoFap  

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Báča Ladislav 

Pracoviště: MKPR, 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 schváleným tezím. 

 

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 B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

Teoretická část se zabývá historií pornografie, jejím teoretickým ukotvením a také pornografií jako 

společenským fenoménem. Dále autor dokládá četnými zdroji nejen zvyšující se společenskou akceptaci 

pornografie a také její většinou nežádoucí důsledky pro chování běžné populace. V praktické části se autor 

pouští do nesnadného úkolu vytvořit komunikační strategii pro téma, které je velmi citlivé a z hledisku diskurzu 

ve veřejném prostoru bezmála nepřítomné. Pro identifikaci nejsilnější vhledů a benefitů autor používá jako 

kostru osvědčenou metodu ProfitBooster. Vlastní formulace konceptů jsou poznamenány tím, že autor 

s formátem nemá delší zkušenost. Jasnost a jednoznačnost formulací je tady především oblastí ke zlepšení. 

 

 

 

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 A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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 

A 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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 C 

 

 

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

Práce je stylisticky a jazykově zvládnutá. Autor by se měl ale vyvarovat někdy až beletristického stylu ve své 

práci. Větší pozornost bych doporučil věnovat grafické úpravě, kupř. sjednocení velikosti rámečků a písma u 

prezentovaných konceptů.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Teoretická i praktická část mají odpovídající kvalitu, jsou strukturované a v dostatečném detailu popisují 

zkoumané jevy. V praktické části za pomoci výše zmíněné metodologie přichází s návhem řešení, 

komunikačního konceptu, který by bylo nutno otestovat v praxi ale v rovině této práce může znamenat přínos 

pro odtabuizování tématu nadužívání pornografie především mezi užskou částí populace. 

 

 

 

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

5.1 Jaký vliv by na případný úspěch takto koncipované komunikace měl výběr komunikačních kanálů ? Máte 

za to, že vzhledem ke specifičnosti a určité citlivosti tématu by některé měly mít větší šanci přesvědčit, 

popř. které a proč? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  

 

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum:   13.06.2021                                                                                            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! 

 


