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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) 

Autorka ctí cíl práce, který si vytyčila v tezích, techniku zpracování materiálu na základě konzultací pozměnila a 

změnu v práci vysvětluje, částečně byla upravena též struktura práce. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Autorka v teoretické části pracovala s relevantním množstvím titulů z různých oborů, jejichž pomocí vymezuje 

pojem krása. O pestřejší výběr literatury se mohla opírat kapitola druhá, v níž autorka staví převážně na 

učebnicových textech. V dalších kapitolách je však portfolio titulů dle mého soudu pro potřeby práce dostatečné. 

Teoretická část práce je vhodným východiskem pro část výzkumnou, v ní autorka využívá kombinaci výzkumých 

technik, aby se pokusila nastínit, jaký obraz žeské krásy je vytvářen v periodiku ELLE (či byl vytvářen tímto 

časopisem v roce 2012). Autorka prokázala, že zvolené výzkumné techniky ovládá, bylo by však vhodné, aby 

výsledky výzkumu zpětně vztáhlá k teroretickým zjištěním. Závěry práce mohly být obsáhlejší.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Práce je logicky členěna, autorka vysvětluje své kroky. Závěry místy nejsou zcela odborně podloženy, je patrný 

osobní vztah autorky k tématu a předem zaujatý postoj. Práce je formálně pečlivě upravena, včetně příloh, přes 

zjevnou pečlivou jazykovou korekturu v práci najdeme drobné nedostatky pravopisné i stylistické (autorka měla 

tendenci k využívání publicismů, v průběhu finalizace práce však dokázala většinu odstranit). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka předkládá původní práci, která se věnuje důležitému tématu, které má svou důležitou pozici i v oblasti 

vzdělávání k rozvoji mediální gramotnosti veřejnosti a mládeže. Práce přináší zajímavou analýzu jednoho 

ročníku časopisu ELLE (byť užší, než původně předpokládala), která má relevantním způsobem vypovídá o tom, 

jakým způsobem časopis repezentuje ženskou krásu. Text lze díky kapitole shnující dosavadní studie zaměřené 

na zkoumání dané problematiky vnímat i jako možná výchozí přehledový materiál pro další zájemce o téma. 

Práce dle mého soudu vyhovuje nárokům kladeným na magisterskou diplomovou práci, navrhuji ji hodnotit 

stupněm výborně.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jsou výsledky výzkumné části práce v něčem překvapivé? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


