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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka diplomní práce se již při přípravě tezí dobře seznámila nejen se samotnými analyzovanými časopisy,
nýbrž především se sekundární literaturou. To se také zúročilo později při zpracování samotné diplomní práce.
Diplomní práce svou strukturou odpovídá schváleným tezím. Barbora Králiková naplnila cíle, které si
předsevzala a zpracovala zajímavou sociálněvědnou diplomní práci z mediální oblasti.
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
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
1
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)
Počet a rozsah titulů, které se váží k postavení gastronomie v každodenním životě byl vždy poměrně rozsáhlý a
také v dnešní době se často stává gastronmie předměten nejen populárně-vědných textů, ale i odborných
sociologických, etnografických, ale i sociálně vědných studií. Méně se jimi stávají ale analýzy samotných
časopisů, věnující se gastronomii v širším slova smyslu. Barbora Králiková metodologicky analýzu časopisů
pojala jako kombinací několika přístupu, od sociálněvědné analýzy, přes semiotickou po kvalitativní metodu.
Výsledkem je zajímavý rozbor tří časopisů současného českého trhu věnujících se gastronomii.
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
1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
1

3.3
3.4

3.5
3.6

Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1
1

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Struktura práce vede čtenáře od obecných témat k podrobnému rozboru jednotlivých titulů; čtenář tudíž může
sledovat autorčino uvažování, může sledovat, jaké hodnoty pokládá pro vysvětlení fenoménu gastronomie ve
společenosti za podstatné a jak společenské podmínky mohou tento jev ovlivňovat. Přílohy k diplomní práci jsou
spíše ilustrativního charakteru. Úroveň poznámkového aparátu odpovídá celkové dobré úrovni práce.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Diplomová práce Barbory Králikové je dobrým příspěvkem ke studiu současných časopiseckých trendů (důraz na
lifestyl) a lze ocenit autorčinu snahu zpracovat téma grastronomie v širším sociálněvědním a mediálním kontextu,
nenechala se strhnout obsahy sledovaných časopisů, nýbrž k nim přistoupila s dostatečným kritickým odstupem.s
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

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

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě
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