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l. VZTAH SCHVÁLENÝcrurrzi A VÝSLEDNE pnÁcn ,,kliknutím" zakíížku
Odpovídá

schváleným

tezim

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci

zclůvodněné aje

zclůvodněné, ale

vhodné

není vhodné

hodnocení

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

KOMENTAR (slovní hodnocení vztahu tezi a práce, případně konkrétnípopis hlavních výek)
Malé odchýlení od tezí je funkčnía souhlasila jsem
2.

HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcB
utte čisticína škále

2,1

2.2
2,3
2.4

s ním

1

2

rne

- velml

dobre

-

dobre

-

clostatečne

,

neclostatečne

Hodnocení známkou

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
pochooení zlracoyaíéliteraturv a schoonost ii aolikovat
zvládnutí zvolené techn i kv zpracován í materiá
Losičnost rníkladu. podloženost záv ěrů

l

2

u

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétnípopis hlavních v,ýtek)
3.

HODNOCENI KONECNE PODOBY VYSLEDNE PRACE
te číslicína škáte l -2- 3 -4- 5 (Wbome- Velml dobre-dobre-dostatečne-nedostatečne

Hodnocení známkou

3.1

struktura práce

-).z

Funkčnost a ořiměřenost noznámkového aoarátu a odkazů
Dodrženícitačnínormy (pokud se v textu opakovaně objewjí pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnot'te stupněrn 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem zavlasíni zjištění,nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodněnív případě nedoporučení"navrhněte, aby
s autorem bylo zaháieno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokudje opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné norrny, hodnot'te stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

J.J

3.4
3,5

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétnípopis hlavních v,_ýtek)

J
J
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Přílohy jsou zvoleny správně, i když příloha č, 4 je nečitelná. Co se

qi če citačnínoríny -

viz dále

HoDNOTITELE/KY (celkové hodnocení l"ýsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce je první svého druhu, tomu ovšem odpovidáijejí pojetí, Jedná se o deskripci serveru určených ženám. Co
se týče citátůz intenretu,jsou v pořádku. Opakovanějsem ovšem autorku upozorňovala,žepři citacích z knihje
potřeba uvádět také příslušnou stránku. Napsat pouze, kolik má kniha stran, nestačí.To je správně nazávěr
v použitéliteratuře a pramenech. Případný čtenář nebude prohledávat celou knihu, aby porovnal příslušný citát,
Nejenom tak autorka čtenáři znesnadňuje orientaci, ale můževzbudit i pochybnosti, zda sejedná opravdu o citát
z uváděné knihy,
4. SHRNUJÍCÍ KoMENrÁŘ

5.

VYJADR|,I
A
NIMŽ SE PŘI
PRI OBHAJOtsE
OBHAJOBĚ DIPLOMAN,I,(KA) i\tuslI VYJADR
NEBO NAMETY,
ÁUĚrY. K NIMZ
OTAZKY
proč autorka nereagovala na uDozorněni o citačnínormě?

5.1

5.2

6.

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

! -

velmi dobře

X-

Oonre

D-

nedoporučujikobhajobě

!

ZDŮVODNĚXÍ V PŘÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

Datum:

Podpis:

Hotový posudek vytiskněte, podepišíe a odevzdejte ve dvou kopiích i zašleíeelektronicky na adresu
ridtu p řísl ušn é kated ry !

sek reta

