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l. VZTAH SCHvÁLENÝcrlrnzÍA VÝSLEDNB pnÁcn iknutím" zakíížk né hodnocení

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahutezí apráce, případně konkrétní popis hlavních qftek)

HODNOCENÍ ons.trru vÝ sr,rlNn PRÁCE
licí na škále

KOMENTÁŘ (slovrrí hodnocení obsahu rnýsledné práce, případně konklétní popis hlavních rn_ýtek)
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te čisllci na škále l - 2 velmt dobré - dobré - dostatečné - nedostatečné
Hodnocení známkou

2.1 Relativní úp|nost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2.2 pochooení mracované literaturv a schoonost ii aolikovat
z.) zvládnuti zvolené techniky zpracov ání materiálu
2.4 Logičnost uíkladu. podloženost závěrů

3. HODNOCENÍ KONEČNE PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňuite číslicí na škále 1 -2 -3 - 4 * 5 (wbomé - velmi dobré - dobré * dostatečné - nedostatečné

Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aoaráíu a odkazi 2
_r._j Dodržení citační noríny (pokud se v textu opakovaně objewjí pasáže přejaté

bezudánízdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud vtextu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bvlo zahái eno discio linárn í ř ízení.\

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné norany, hodnoťte stupněm 5)

3.5 opráwěnost a vhodnost příloh. sraflrcká úpravapráce

KOMENTÁŘ (slowí hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních vrtek)



4. SHRNUJící xonnnNrÁŘ HonnoTITELE/Ky (celkové hodnocení v}sledné práce, její silné a slabé

stránky, původnost zpr acov ání tématu apod. )
Práce je zajímavá, zasazettá do společenského kontextu, lykazuje pečlivé vedení. Nerozumím pouze odkazu na

s. 8 - autorka cituje v odkazu 2l síať Nakladatelství Tempo a český hraný film. Jak to souvisí z Alfrédem
Javorinem? Práce T. Boehmové Obraz ženy v českém tisku a jeho proměny pod vlivem feministických teorií

nemohla vzniknout v roce l988. Stejně špatně je uvedena Fakulta žurnalistiky.

ETY MZ Rl ADRIT5. OTÁZKY NEBO NAMETY, K NIMZ SE PRI OBHAJOBE DIPLOMAN,I,(KA) MUsr vY
5.1 Proč se v práci podrobněji nezmiňuje o Mileně Jesenské, ani nepoužila některou zlejich knih přesto, že

Jesenská byla zastánkyní ženské rovnoprármosti?

5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřižkujte lrybrané hodnocení)

výborně X - velmi dobře ! - aonre ! - nedoporučujikobhajobě [
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: //.r Za-% podpis: éaéafr r
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejteve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
se kreta ri díu nřísl u šn é kaíed rv !


