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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Nerudová Dana  
Název práce: Mediální fenomén zdravého stravování se 
zaměřením na mediálně známé osobnosti 
gastronomie  
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Osvaldová Barbora 

Pracoviště: KŽ - IKSŽ 
 
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) 
V tezích není vymezeno, že důleřitým fenoménem je internet, v práci je pak zdůrazněn, zejména se to projevilo 
v dotazníkovém šetření. U některých nezařazených kapitol se velmi brzo ukázalo, že jsou zbytečné. Naopak se 
nevyskytují v tezích zmíněné časopisy. 
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka často čerpá z literatury, někdy zbytečně uvádí věci, které jsou jasné 
 
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 2 
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 

1 



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 má některé jazykové nedostatky: s. 2 – chyby – v jedné větě se opakuje se se 
s. 3 naopak se chybí, s. 18 – odkaz je posunut o stránku dál 
s. 19 – věta nedává smysl: je čistě návodným pořadem, kterým diváky provází 
moderátorka Adéla Gondíková, společně Česko vaří s Pohlreichem se svým týmem 
kuchařů. Jeho součástí je například šéfkuchař hotelu Le Palais, je citován Budínský, nicméně v seznamu 
literatury není, nebo se skrývá pod jiným citátem. Upozorňovala jsem autorku, že literatura má být abecedně, což 
ovšem neznamená, že pod písmenem B bude Barbora Vyskočilová 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce má kolísavou úroveň,  jako Summary jsou zařazeny závěry – není česká verze. Je chválihodné, že autorka 
zařadila rozhovory s osobnostmi, ale pokud se odvolává na citáty, je lépe psát např. Cajthamlová 2015, archiv 
autorky. Diplomantka uvádí, že Vaněk má svůj televizní pořad - ale onen pořad probíhá na Streamu, což nelze 
chápat jako celoplošnou televizi. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč nebyl zařazen rozhovor s Polreichem? 
5.2 Jaká je dnešní úloha internetu a obecně nových médií pro šíření gastronomické osvětyreichem 
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! 
 


