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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) 

Hlavní cíl a základní struktura práce souhlasí s tézemi. Empirické údaje ukázaly, že od některých dílčích cílů 

bylo třeba upustit. Byly nahrazeny novými cíli na základě dostupných empirických údajů. To přineslo změny ve 

struktuře díla, které jsou autorkou smysluplné a oprávněné. Na rozdíl od toho, co bylo planováno v téze, autorka 

neprovedla žádné strukturované rozhovory. Tento fakt je v práci zdůvodněn a dává smysl. 

 

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 A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Studie poskytuje velmi dobrý přehled o příslušné literatuře. Zabývá se důležitými pojmy kulturní a hudební 

teorie, pojmy genderové teorie a především pojmy v oblasti digitálních médií, tj. teorie platformy. Autorka je 

schopna zaměřit teoretické přístupy na empirický výzkum. Jistota, s jakou autorka aplikuje výzkumné metody 

popisné statistiky a kvantitativní obsahové analýzy, je působivá. Studie představuje obohacení oboru, protože 

ukazuje jak lze numericko-kvantitativní přístupy použít v oblasti výzkumu, kde často dominují kvalitativní a 

interpretační metody. 

 

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  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

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 

A 



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.)  

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)  

Práce je velmi dobře strukturovaná a logicky sestavená. Teoretická a praktická část spolu souvisejí. Výsledky 

empirického výzkumu jsou obzvláště přesvědčivé, protože se jedná o tvrdé výsledky, tj. výsledky, které jsou 

statisticky ověřeny. 

Autorka si osvojila odbornou terminologii, formální stránka práce je velmi dobrá. Malý bod kritiky jsou překlepy 

v práci, i když nejsou příliš časté. Jazyková a stylistická úroveň textu je přiměřená. Bodem kritiky může být, že 

autorka ve svém textu odkazuje na tabulky, ale udává pouze číslo tabulky a nikoli stránku, na které je tabulka 

umístěna (např. Str.46, odkaz na tabulku 3 bez indikace stránky). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově vzato velmi úspěšná práce, při které je udržován vědecký odstup od předmětu vyšetřování. Autorka 

prostřednictvím své analýzy ověřuje svůj předpoklad o existenci genderové propasti na hudební platformě Czech 

Spotify i mimo ni v hudebním průmyslu obecně. 

 

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.    

 


