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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) 

Obsah práce a její zaměření se neliší od stanovených a schválených tezí. Diplomantka tedy dodržela strukturu a 

dosáhla cílů předem stanovených ve svých tezích. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

K práci byla použita relevantní literatura a další zdroje s interdisciplinárním přesahem. Základní literatura 

odpovídá schváleným tezím, bylo by možná vhodné práci doplnit o širší kontext zahraniční literatury či 

současných výzkumů na toto téma. Diplomantka prokazuje schopnost výběru vhodných konceptů a jejich 

aplikaci na konkrétní jev. 

 

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 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Práce je soudržná a ucelená, text rytmický a patřičně rozdělený.  Jazyk textu je dobrý, až na výjimky formální a 

přiměřený formátu akademické práce. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Téma zvolené diplomantkou je velmi zajímavé s interdisciplinárním dosahem. Přestože již bylo stejné či 

podobné téma několikrát zpracováno, diplomatka zvolila sociologicko-mediální přístup, kdy dává do souvislosti 

charakter reprezentace a četnost výstupů týkající se společenské skupiny singles v lifestylových médiích 

s významnými politicko-ekonomickými, společenskými a kuturními událostmi, které se odehrály ve zkoumaném 

období. Bakalářská práce splnila cíle, které si její autorka předsevzala, a přispěla svými závěry k lepšímu 

pochopení fenoménu singles a dalšímu výzkumu této problematiky. Práci doplňuje relevantní příloha obsahující 

kódovací knihu a kódovací arch. Tuto bakalářskou práci proto hodnotím známkou výborně. 

 

 

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

5.1 Jak se podle Vás bude do budoucna vyvíjet reprezentace singles v lifestylových médiích? Směrem 

naznačeným v práci, nebo jinak? Není již téma singles vyprázdněno, díky vzrůstající akceptaci této 

společenské skupiny širší veřejností? 

5.2 Existuje podle Vás jiná společenská skupina v podobné výchozí pozici, v jaké byli singles ještě před 

několika lety, s podobným mediálním potenciálem?  

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


