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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka změnila výzkumné otázky, změnu vysvětluje a je vhodná.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
B
B
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teoretická část je lehce zmatená - není úplně jasná struktura popisu stereotypů, rolí médií, reklamy. Různá
tvrzení se opakují v různých kapitolách, první část teoretické části je tak díky tomu lehce kostrbatá - tomuto
úseku nepomáhá ani využívání základních učebnic nebo publicistických článků. Občas nejsou některé koncepty
vysvětleny (denotativní technologie) nebo jsou popsány jen velmi letmo (sociální konstrukce reality). Cca
v polovině ale tyto jevy zmizí, výklad se stává sebevědomějším, s dostatkem odborné a cizojazyčné literatury.
Celkově tak teoretická část podává zcela dostatečný a vyčerpávající přehled a vytváří důkladný aparát pro
následnou analýzu. Ta je poctivá, důsledná, s množstvým zajímavých a bystrých postřehů. Oceňuji také
relativizaci zjištění s poukazem na individuální povahu interpretace.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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

Hodnocení známkou
B
B
A
B

3.5
3.6

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je napsána pečlivě, dostatečně odborně, s minimem gramatických chyb nebo překlepů. Zarazí jen četné
užívání předložky "skrze" a občasné anglicistní formulace a větné stavby, případně vágní věty ("Obliba
televizního vysílání je ovšem stále velká" nebo "Zobrazování stereotypních rolí mužů a žen v televizních
reklamách je běžným jevem v celosvětovém měřítku"). Autorka často cituje jeden zdroj v celém odstavci, odkaz
až na jeho konci není zcela komfortní, byť samozřejmě v pořádku.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Veronika Pozníková předkládá poctivou, důslednou a přínosnou práci. Přestože teoretická část je lehce
zmatečná, vytváří dostatečný teoretický aparát pro důslednou analytickou část, ve které autorka přichází
s důležitými poznatky. Práce jistě bude odrazovým můstkem pro mnoho dalších studií.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak budou podle vás vypadat reklamy na čisticí prostředky za 10 let? Jaké trendy můžeme v kontextu
genderu očekávat?
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
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
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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.

