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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím

1.1. Cíl práce

1.2. Metoda práce

1.3. Struktura práce
*) 

Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1

2.2 Původnost práce a přínos oboru 3
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
2-3

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 3
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
3



*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Za základní nedostatek práce pokládám to, že autorka v textu nesleduje cíl práce, 
který si stanovuje v úvodu. Jejím deklarovaným cílem je "podat vysvětlení, proč 
byla kandidátka úspěšná či neúspěšná a do jaké míry se na výsledku projevilo 
vnímání žen a jejich sociální role v dané společnosti´" (s. 4). V závěru sice 
autorka dochází k nějakému závěru, nicméně není jasné, jak k němu dospěla, 
závěry nejsou podložené. Práce není dostatečně metologicky ukotvená. Autorka 
prostudovala poměrně velké množství literatury, v práci přináší řadu informací a 
dat, není však mnohdy jasná jejich souvislost s cílem práce a jejich význam 
v práci.

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 3
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
3

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2-3
3.4 Dodržení citační normy 2
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 2
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci 

-

3.8 Grafická úprava textu 2
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 2000 znaků)

Struktura práce neodpovídá cíli, který autorka v práci sleduje. Jednotlivé kapitoly 
a podkapitoly stojí vedle sebe, aniž by mezi nimi byla zřetelná souvislost a aniž by 
bylo jasné jejich místo v práci.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků)

Veronika Martinovská si vybrala velmi náročné téma. Cíl, který si vytýčila, podle 
mého názoru přesahuje možnosti formátu diplomové práce. Zároveň není možné 
k němu dospět metodami, které použila. Práce však přesto přináší určitý vhled do 
tématu a vytyčuje základní otázky, kterými je potřeba se dále zabývat, proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm "dobře".  

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT

5.1
5.2



5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: dobře

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                                Podpis:


