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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)
Diplomantka se rozhodla pro redukci výzkumného vzorku, adekvátní vzhledem k požadovanému objemu a
kvalitě diplomové práce tohoto typu.

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 3
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 2

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



Diplomantka se v teoretické části věnuje čtyřem základním tematickým oblastem - populární kultuře, etapám
socializace, genderovým stereotypům a mediální prezentaci sexuality. Uvedené kapitoly jsou však nevyvážené
jak do obsahu, tak do hloubky ponoru. Populární kultura je schematizována velmi okleštěně a jednostranně,
diplomantka se spíše věnuje tématu komodifikace, což nemusí být nutně na škodu, nicméně zjevný pokus o popis
populární kultury jako takové pro stanovení určitého tematického backgroundu práci spíš škodí.
Etapy socializace jsou velmi okleštěné a ukazují autorčinu rozpolcenost mezi jednotlivými koncepty - není jasné,
jaká paradigmatická východiska volí, což se podepisuje na konzistenci argumentace.
Kapitola o genderových stereotypech a reprezentacích je o něco vydařenější, nicméně i zde se objevují základní
problémy, především pak v užívání zdrojů. V magisterské diplomové práci by jedním z hlavních zdrojů neměl
být slovník. Diplomantka nevyužila základní feministické teorie, které by danému účelu posloužily mnohem lépe.
Závěrečná kapitola o sexu a populární kultuře je v zásadě spíše popisná.
Jednotlivé části na sebe nenavazují a není ani jasné, proč se pro ně autorka rozhodla, především pak pro téma
genderových stereotypů. Chybí tedy jasné provázání textu a vytvoření hlavní argumentační linie.
V rámci metodologické kapitoly je nejproblematičtější formulace výzkumných otázek, které sice odkazují na
zajímavý výzkumný problém, nicméně v tomto znění vytvářejí překážku už na samotném začátku výzkumu, a to
především v rámci nejasných definic.
Analytická část zůstává spíše v rovině deskripce, chybí zde propojení s teoretickou částí a argumentační opora
interpretace.

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 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
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.) 

2

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) 
Po jazykové stránce je práce velmi dobrá, v textu se nicméně - byť zřídka - objevují gramatické chyby. Nevhodné
je užití trpného rodu v metodologické kapitole.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Byť jsem se v posudku soustředila především na výtky vůči textu, který není v mnoha ohledech dotažený, práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm dobře.

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 

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