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Autor/ka práce 

P�íjmení a jméno: Kosová, Petra   
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Autor/ka posudku 
     P�íjmení a jméno: Bedna�ík, Petr  
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd�vodn�né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídá schváleným tezím.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 
2.3 Úrove� zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod p�im��ený cíli 3 
2.5 P�vodnost práce, p�ínos práce k rozvoji oboru 4 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka pracovala s texty odborné literatury, které se týkají postavení žen ve sv�t� i v �eskoslovensku v 80. 
letech. Domnívám se, že autorka p�ehledn� popsala politický kontext Sv�tového kongresu žen. Z mého pohledu 
bylo možné se ješt� ší�eji v�novat situaci žen v �eskoslovensku za normalizace. Na jedné režim zd�raz�oval, 
jak se ženám snaží uleh�it jejich život, ale realita byla dost odlišná. Mezi problémy by tedy bylo možné ješt� 
více uvést potíže s fungováním jeslí a školek + problémy v zásobování obyvatelstva potravinami i spot�ebním 
zbožím. Autorka využila kvantitativní metodu. Sestavila si kódovací knihu. Výsledky analýzy pezentovala v 
�ad� p�ehledných tabulek a graf�.     
 
3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logi�nost struktury práce, podloženost záv�r�  4 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Funk�nost, úrove�, p�im��enost poznámkového aparátu 3 



3.4 Dodržení cita�ní normy (pokud se v textu opakovan� objevují pasáže p�ejaté 
bez udání zdroje, hodno�te stupn�m 7. Pokud v textu zjistíte p�ejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávn�n� za vlastní zjišt�ní, nedoporu�te práci 
k obhajob� a ve „zd�vodn�ní v p�ípad� nedoporu�ení“ navrhn�te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární �ízení.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 7) 

4 

3.6 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu. Z mého pohledu bylo možné ješt� rozší�it interpretaci výsledk�, kdy se domnívám, 
že se bylo možné ješt� více v�novat výsledk�m v oblasti dalších témat. Chápu, že ale z hlediska interpretace je 
problematické, když jsou �asto výsledky dost o�ekávané Z používané literatury jsem v seznamu nenalezl 
n�kolikrát citovaného Šaldu. Poznámkový aparát je funk�ní. Možná mohla být poznámka k n�kterým uvád�ným 
osobnostem. V analytické �ásti by textu prosp�la ješt� jedna d�sledná korektura. Zde se nacházejí p�eklepy i 
n�které odstavce nejsou zarovnané. Grafická úprava textu je jinak velmi kvalitní. Diplomová práce obsahuje 
n�kolik vhodn� za�azených p�íloh.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
p�vodnost tématu a záv�r� apod.)  
Petra Kosová ve své diplomové práci prezentovala, jakým zp�sobem média v�novala pozornost Sv�tovému 
kongresu žen. Autorka o�ekávala, že vzhledem k významu akce bude k tematice postavení žen více text� 
v Sociologickém �asopise, což se nepotvrdilo. Domnívám se, že Petra Kosová napsala zajímavou práci. Jak 
v textu uvádí, tak Sv�tový kongres žen je skute�n� událostí, které se doposud historici nev�novali. Proto 
pokládám za pozitivní fakt, že vznikla diplomová práce, která popsala mediální obraz této akce.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob�  
 
ZD	VODN
NÍ V P�ÍPAD
 NEDOPORU�ENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn�te, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


