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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 si zvolila aktuální téma, které má však nadčasový rozměr. Zdravému stravování a vlivu médií při 

rozšiřování jeho zásad patří budoucnost a lze předpokládat, že časem vzniknou detailní studie k tomuto tématu. 

Autorčinu práci tak lze vnímat jako úvod / nástin možného vývoje. Správně se zaměřuje na všechny aspekty 

problematiky a šikovně propojuje spíše společenské či zdravovědné téma s mediálními studii.  

 

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 1 

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 si pečlivě prostudovala již uveřejněné práce z podobné oblasti, ale ve výběru relevantních zdrojů příliš 

spoléhá na novinářskou produkci místo na vědecké publikace. Samozřejmě lze namítnout, že téma je natolik 

specifické a zaměřené na české prostředí, že v případě absence domácích studií a publikací je lepší čerpat 

z médií, ale výsledný text pak působí jako novinový článek a nikoliv ryze vědecká práce. Ve zdrojích mě zaujala 

kniha Reading food in modern Japanese literature, která dle mého názoru, s tématem vůbec nesouvisí. Naopak 

pro popis vývoje tuzemské gastronomie bych doporučila spíše než názor MUDr. Kateřiny Cajthamlové publikace 

Magdaleny Beranové - Jídlo a pití v pravěku a středověku a Českou stravu lidovou od Marie Úlehlové Tilschové. 

Zjistila by, že víno se na českém území pěstovalo již v 10. století a nikoliv až ve 14., sporné je také zdůvodnění 

konzumace hub (s. 4). Pro vývoj obezity či stravovacích návyků by relevantnějším zdrojem než články v tisku 

byly informace z Českého statistického úřadu či VZP.   

Autorka dobře kombinuje výzkumné metody, ale práci by prospěl jejich podrobnější popis - např. kolik 

respondentů bylo osloveno, jak byli vybíráni a v části popisu dotazníku i možnosti odpovědí (jedna / více). Je to 

sice uvedeno v příloze, ale chybí zde odkaz na patřičnou stranu, čtenář se tak pouze domnívá, že tuto informaci 

dostane, nebo si ji sám nalistuje. V hlavním textu také chybí vysvětlení, proč rozhovor není veden se Zdeňkem 



Pohlreichem, který je dle respondentů i médií nejvlivnější osobou. Rozdělení věku je poněkud umělé - lze 

předpokládat, že lidé se stravují odlišně ve věku 15-25 (žijí doma či na koleji), 25-35 (v páru, s malým dítětem) a  

35-50 (s rodinou). Jiné škálování by zřejmě přineslo i relevantnější výsledky - viz s. 38.  Když se mezi tématy 

článku objevuje proměnná "jiné", čtenář by očekával vysvětlení, které však chybí.  

 

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 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.)  

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 1 

 

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

Z textu je patrné, že jej autorka po sobě četla, přesto v něm zůstaly drobné chyby, vyšinutí z větné vazby, 

překlepy a zejména absence mezery mezi uvozovkami a závorkou. Ještě jedno čtení by text těchto chyb jistě 

zbavilo. Autorka se na jednu stranu nezdržuje podrobným vysvětlením metodologie a výsledků výzkumu, ale na 

druhou stranu se snaží veškeré informace podat zcela jednoznačně, čímž ve výsledku zhoršuje plynulost a čtivost 

textu, který častým opakováním slov a vazeb působí poněkud těžkopádně. Čtenář chápe, že čte tuto práci, není 

třeba mu to neustále opakovat (viz zejména první kapitoly). Místy ruší volba slov - např. vedoucí měsíčníku 

místo šéfredaktorka (s. 42).  

Terminologie je velmi dobře zvládnutá, ačkoliv části textu o obecných úvodech do metodologie a zmínění 

anglických názvů považuji v tomto typu práce za nadbytečné.  

Poznámkový aparát autorka téměř nepoužívá, pro srozumitelnost textu to však není nezbytné. Za informačně 

bohatý považuji přílohy - doporučila bych však autorce doplnit jednotlivé tabulky závorkou pokračování, aby již 

v obsahu byla jasná struktura přiloženého materiálu.  

Práce má logickou strukturu, jednotlivé etapy výzkumu na sebe dobře navazují. Drobným problémem může být 

otázka vlastního mediálního přínosu k problematice v rozhovorech s osobnostmi. Relevantně ji může zodpovědět 

nejspíš jen mediální odborník, což je patrné i z odpovědí zpovídaných, kteří se spíše zaměřují na to, co si myslí, 

že lidem sdělují a chtěli by sdělit. Z odpovědí autorka vyvozuje závěr, že si zpovídaní myslí, že ovlivňují nákupní 

chování spotřebitelů, ale neptala se na to, ani na to nikdo přímo neodpověděl.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka si zvolila zajímavé téma, které pojala zodpovědně a velmi pečlivě. Výsledný dojem je však 

nejednoznačný - práce působí trochu povrchně, jako článek na téma Kdo a jak ovlivňuje zdravé stravování 

v Čechách. Práci by prospělo podrobnější zpracování výsledků kvantitativní obsahové analýzy - např. porovnání 

výskytu článků a témat v jednotlivých listech a závěr shrnující celý výzkum a nikoliv pouze popis jednotlivých 

kapitol.   

 

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

5.1 Ve spojitosti s jakými jinými tématy byly zmiňovány osobnosti v médiích?  

5.2 Jakým způsobem oslovení ovlivňují nákupní chování spotřebitelů?  

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! 

 


