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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 oproti schváleným tezím rozhodla opřít svůj výzkum o některé další významné teoretické
koncepty, rovněž modifikovala vzorek. Uvedené změny jsou pro dosažení stanoveného cíle vhodné.

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 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

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



Diplomantka si zvolila zajímavé a poněkud neprávem opomíjené téma, v rámci expozice výzkumu vhodně
propojuje seriál Orange is the New Black s empirickým výzkumem Kateřiny Nedbálkové o reprodukci
genderových rolí v totální instituci.
V teoretické části se zabývá konceptualizací totálních institucí, konkrétně pak vězení, konstruktivistickými
teoriemi genderu a mediální konstrukcí reality. Byť pracuje s poměrně širokou škálou vhodných titulů, zůstává
spíše v popisné rovině, eklekticky shromažďuje informace bez jejich kritického nahlížení, navíc se jí nedaří
"zaostřit" na vlastní záměr, místy spíše generuje text učebnicového typu. Síla použitých argumentů, byť dobře
zvolených a vyhledaných, se tak vytrácí, neboť nemohou fungovat samy o sobě bez patřičné myšlenkové linie.
Celému textu rovněž chybí jasné propojení, objasňující jednotlivé kroky. Byť tedy dále v metodologické kapitole
dobře formuluje výzkumné otázky, práci chybí kompaktnost v přístupu a celkovém pojetí. To je obzvláště patrné
na kapitole o konstruktivistických teoriích genderu. Diplomantka za nimi "klopýtá" množstvím dalších témat,
která výsledek spíše zamlžují než naopak.
V metodologické kapitole se ne právě vhodně objevují popisy částí seriálu, tedy typologie postav, která by měla
náležet spíše do části analytické. Ještě méně vhodné je umístění jakéhosi pokračování teoretické části, popisující
výsledky výzkumu Kateřiny Nedbálkové, do této kapitoly. Podle autorky jde o popis analytických kategorií, což
však svědčí spíše o nepochopení jejich vytváření.
Nejproblematičtější je ovšem analytická část. Diplomantka zde postupuje spíše intuitivně, není jasné, jakým
způsobem dochází k výběru scén a s jakými analytickými kategoriemi vlastně pracuje. Z textu navíc vyplývá
určité nedorozumění – diplomantka jako by zapomněla na to, že srovnává empirický výzkum a mediální obsahy,
přičemž měla v úmyslu vycházet z výsledků výzkumu a aplikovat je na mediální obsah jako na druh fikce,
vycházející z určitých zkušeností "dělání genderu" vně totální instituce.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Hodnocení známkou

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 3
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 
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) 
Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, v textu se minimálně objevují překlepy nebo chyby. V rámci
stylistiky má autorka sklony k určité "dramatizaci" textu, což vědecké práci jako takové spíše neprospívá.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY 
Diplomantka přišla se zajímavým tématem a dokázala poměrně dobře shromáždit potřebnou literaturu a zdroje.
Nedokázala však příliš využít jejich potenciál, což se projevilo zejména při interpretaci dat, byť se zde velmi
často velmi blíží podstatným zjištěním. V tomto směru zůstala práce v půli cesty.
Na základě výše uvedeného ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře až dobře v
závislosti na průběhu obhajoby.

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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