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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) 
Byl změněn název práce a zúžen vzorek pořadů k analýze. Obě změny byly konzultovány, jsou vhodné a v práci 
vysvětlené. 
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka předkládá svědomitě zpracovanou práci, k níž přistoupila s autentickým zájmem. Na úvod správně 
konstatuje existenci poměrně nového oboru food studies, jímž se také většinou inspiruje. Rekapituluje základní 
odborné scény, na nichž se před vznikem food studies zájem o studium jídla jako sociálního a kulturního 
fenoménu rozvinul (antropologie, gender studies, sociologie). Vhled do jednotlivých rámců mohl být obšírnější, 
v zásadě je ale správný. V kapitole Vybrané transformace pozdní modernity autorka podchycuje také relevantní 
procesy, ale poměrně záhy opouští vědomí, že je vždy třeba vysvětlit, proč daný proces představuje. Není tedy 
jasné, jak souvisí globalizace a narcismus s televizními kuchaři. (Rozhodně souvisí, ale není to explicite 
popsáno.) V této kapitole se také bez rozlišení mísí transformace, které stojí za rozvojem formátu reality shows 
(spektakularizace) a za proměnou role jídla (postmaterialismus).  
Kapitola Od news values k hodnotám televizních kuchařů potom už zcela postrádá uvození, které by vysvětlilo, 
proč autorka nastoluje problematiku zpravodajských hodnot. Tato záhada se objasňuje až takřka v závěru 
kapitoly. Opakovaným problémem tedy není odborná kvalita, ale jistý nedostatek v oblasti textové koheze. 
Empirická část stojí na rozhovorech se zástupci produkce pořadů a na kvalitativní obsahové analýze pořadů. 
Užití dat obsahové analýzy pro ověření a ilustraci výroků z rozhovorů není ideální vztah obou částí - obsahová 
analýza měla být na rozhovorech více nezávislá.  Také můžeme pozorovat nedointerpretovanost zjištění, že 
kuchařské kvality nejsou pro výběr kuchaře relevantní (výrok z rozhovorů). Přesto ale produkce lpí na tom, aby 



hlavním protagonistou byl skutečný kuchař s vlastní kulinářskou historií. Nabízí se, že primární hodnotou 
televizního kuchaře je jeho "reálnost" - musí to být skutečný kuchař, ačkoli pro pořad samotný je jeho kuchařské 
umění irelevantní.  
 
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 

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.)  

1 

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   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V Závěru je místo podloženého tvrzení autorčina domněnka (pořady televize veřejné služby jsou umírněnější než 
komerčních televizí). V práci se vyskytuje velké množství parazitního trpného rodu: např. "bylo zamýšleno", 
"literatury byla nacházena" - str. 5 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Kateřiny Burianové je velmi svědomitě zpracovaná, autorka pečlivě zapracovávala poznámky 
z konzultací a zachytila mnohé zásadní aspekty zkoumaného problému, ačkoli ne vždy do patřičné hloubky. 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm výborně - velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč podle vás produkce chtějí skutečné kuchaře s reálnou zkušeností z restauračního průmyslu? 
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! 
 


