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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) 

Diplomantka se rozhodla nerealizovat kvantitativní obsahovou analýzu a soustředila se na kvalitativní 

interpretaci sesbíraného materiálu. To bylo v zásadě vhodné rozhodnutí - i když nelze přehlédnout, že "metodě 

zakotvené teorie", na niž se odvolává (např. s. 10 či 20), zůstala mnohé dlužna a že se více pohybovala v rovině 

deskripce než indukce směřující k zobecnění.  

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

      

 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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) 

C 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka předložila práci na zajímavé téma mediálního obrazu celebrity v době její skonu a loučení s ní. 

Navázala tak na - dnes jiř poměrně početnou - řadu kvalifikačních prací, které se této oblasti na příkladu různých 

celebit věnují. Téma je vděčné hlavně proto, že odhaluje mediální  "pohřební rituály" a stereotypizovaná 

hodnocení. Diplomantka si této skutečnosti byla vědoma, leč v přístupu k úmrtí a pohřbu K. Gotta tuto (spíše 

antropologickou) perspektivu využívá minimálně.  

Postup interpretace dokladového materiálu je zvolen v zásadě správně a je i vhodně popsán (kap. 4.1). Za jistou 

slabinu je ale nutné považovat to, že obecný výklad o zakotvené teorii, včetně typů, resp. fází kódování podle 

Hendl 2016 a Strauss-Corbinová 1999 není dostatedčně zřetelně aplikován v samotné analytické části. Pečlivě 

provedené utřídění materiálu ústí při pokusu o analýzu či interpretaci v nepříliš pronikavý popis a v - docela 

zajímavé - pokusy o pojmenování narativních rámců (v podstatě jakýchsi protomýtů), v nichž je Gottův odchod 

pojednáván. Deskriptivní přístup vede k tomu, že autorka nevnímá andsázku či ironii, i když jsou v textu zřetelně 

přítomny (např. titulek "Na Gotta! Žofín odbaví jen torzo šťastlivců", LN, s. 45).O teoretické zobecnění, které by 

v těchto deskripcích bylo skutečně zakotveno, se autorka ke škodě věci nepokusila a náročná práce spojená se 

zpracováním podkladového materiálu tak zůstala - až na drobné střípky ("kolektivita prožitku", s. 44, či posuny 

v Gottově mediální zobrazení po týdnu a dvou týdnech od pohřbu) - nevyužita. 

Předložená práce je přehledně a vhodně strukturovaná a její jednotlivé části jsou v zásadě proporční. Místy je 

příliš stručný výklad v teoretické části (kap 2.1 Narace na dvanácti řádcích bez jediného titulu, který by se 

specificky naraci, případně narativní analýze věnoval). Práce je založena na poměrně úzkém výběru odborné 

liteartury, v níž zřetelně převažují základní učebnicové a encyklopedické tituly. 

Celkově přes uvedené připomínky konstatuji, že displomantka předložila původní a zajímavou práci, a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě. 

 

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: 24. 5. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


