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Příjmení a jméno: Reifová Irena
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná podoba práce v zásadě odpovídá schváleným tezím.
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
2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Jana Chrtková zpracovala zajímavou práci se společensky relevantním tématem. Je třeba ocenit, že nejen
odborná literatura, ale i část vzorku (pořad TBL) byla v angličtině. Práce srovnávající domácí a cizojazyčnou
zahraniční mediálni produkci nejsou tak obvyklé.
Teoretický úvod je zpracovaný výtečně, autorka zachytila i méně obvyklé kulturální pohledy na dané téma, např.
disciplínu "fat studies". Dostatečně také vyložila problematiku Reality TV.
Výzkumnou techniku založenou na kvalitativní analýze zvládla autorka dobře. Při prezentaci výsledků nejsou
zcela odlišené jednotlivé hladiny kódů, např. na str. 36-39 "Moderátor v roli rodiče…" a dále (pravděpodobně
podřízené) kódy "Rodič jako obávaná autorita, trest", Rodič jako opora, vzor" na stejné úrovni. Prezentaci
kategorií by pomohlo jejich usouvztažnění v rámci celkového diagramu.
Výzkumná část zaměřující se na analýzu rámců je poněkud stručná a není jasné, jak došlo k "překlopení"
základních rámců převzatých z textu Snowa a Bedforda do použitých základních rámců.
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
3.3
3.4

3.5
3.6

Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1
1
1

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Vzhledem k tomu, že jsou analyzovány televizní pořady, přílohy mohly být obrazové. Stylisticky i gramaticky se
práce nevymyká základním požadavkům na diplomovou práci.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak došlo k převedení základních rámců z odborné literatury (diagnostický, prognostický, motivační) na
použité rámce problém-příčina a hodnocení-náprava?
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!

