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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) 
Práce odpovídá schváleným tezím.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka zvolila zajímavé téma práce, které souvisí i s její osobní životní situací. Její východiska jsou relevantní, 
schopnost aplikovat odbornou litraturu dostatečná a závěry, byť nepřinášejí nic výrazně nového, vypovídají o 
schopnosti použít metodu na konkrétní materiál.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
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3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka práci pojala vcelku zdařile. U části 3 - Charakteristika zvolených periodik by si zasloužilo samostatné 
oddíly intepretační hodnocení obou probíraných časopisů, protože se jinak se mísí s historickým popisem jejich 
vzniku a vývoje. Překlepy a chyby v práci jsou, ale jsou řídké a neurážejí oko čtenářovo. Jedinou výraznou 
formální výtku mám k angličtině Abstractu a Summary, která je substandardní a troufám si říci, že rodilý mluvčí 
by jí měl chvílemi problém porozumět.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Kateřiny Mišíkové se zabývá popisem stereotypů zobrazování rodičů v dívčích časopisech. 
Přestože je vzorek jediného ročníku dvou časopisů (v bakalářské práci pochopitelně) dosti úzký, dokázala na 
něm autorka objevit zajímavé rysy zobrazování rodičů v časopisech pro teenagery. Téma práce je původní, její 
zpracování a především schopnost interpretovat data a vyhnout se extrémům v jejich hodnocení považuji za 
povedené a užitečné. Autorka v některých případech používá ne úplně šťastné, či dokonce neadekvátní termíny 
(upjatost místo upnutosti na s. 35, postavení místo přístupu v přílohách č. 3-6), nejde ale o zásadní nedostatky. 
Na s. 19 autorka zmiňuje časopis Junácká stezka, který pokud vím neexistoval (šlo o interní neperiodickou 
brožuru skautského hnutí), informaci však dle odkazu cituje odjinud. Hodnocená práce podle mého názoru 
odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci a navrhuji ji hodnotit známkou výborně, pokud autorka 
relevantně zodpoví doplňující otázky.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na čem je založený váš názor, že nalezené stereotypy zobrazování rodičů jsou neškodné?  
5.2 Dovedla byste v obou zmíněných časopisech pojmenovat "stereotypy nepřítomnosti" - tedy typy rodičů či 

rodičovského chování, které se v nich (záměrně či mimoděk) nikdy nevyskytují?  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


