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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) 
Dle schválených tezí měla práce vycházet ze srovnání českých a amerických food blogů a zkoumat vliv blogů na 
tradiční média prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy. Materiál byl ve výsledném textu omezen pouze na 
český – tuto redukci považuji za přijatelnou, její zdůvodnění (komparaci by nebylo možné provést bez fyzické 
návštěvy USA) však nikoli. Změna kvalitativní analýzy na kvantitativní není v práci zdůvodněna a není vhodná.    
 
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 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 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 5 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je členěna na tři hlavní části: první sleduje vývoj žurnalistiky od tištěných médií k sociálním sítím, druhá 
je věnována Bourdieho pojetí společnosti a roli gastronomie, třetí vlastnímu kvantitativnímu výzkumu. 
První dvě části jsou tvořeny převážně výpisky z učebnic a příruček, na několika místech autorka cituje i 
z primární literatury, avšak bez snahy o kritické zhodnocení či argumentaci. První část by bylo možné smyslupně 
redukovat na jednu, maximálně dvě strany textu. 
Druhá část je obzvlášť problematická, představuje sice Bourdieho přístup i oblast gastronomické blogosféry, 
obojí však opět v sekundárním tónu parafráze a bez vzájemné souvislosti. Nadto je tato část prezentována jako 
výzkum (viz kupř. "Ukázalo se....; Potvrdilo se....", s. 58), jímž není. 
Třetí část sleduje, jakým způsobem food blogy a jejich autoři vstupují do tradičních médií. Výzkum je z 
technického hlediska dobře zvládnutý, jeho zjištění jsou však triviální.     
 
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 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.)  

2 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text je zpracován kultivovaně a z formálního hlediska je velmi dobrý.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Kateřiny Hýlové vnímám jako promarněnou příležitost. Autorka se zjevně o oblast 
gastronomických blogů zajímá a dobře se v ní orientuje, nadto by jistě byla schopna pracovat s odbornou 
literaturou a využít ji ve smysluplném výzkumu. Česká gastronomická blogosféra však není sociologicky ani 
jiným způsobem vůbec zkoumána, autorka se omezuje pouze na sledování výskytu zmínek o blozích v poměrně 
malém vzorku tištěných časopisů.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaké jsou (sociální, kulturní, ekonomické...) důvody popularity gastronomie napříč všemi médii?  
5.2 

     

 
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! 
 


