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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce   Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Vodrážka Prokop 

Název práce: Fenomén seznamovacích reality show: Hledání lásky či zábavy?
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Baslarová Iva
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK

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)
Autor si jasně stanovuje cíle, techniku a strukturu práce, nicméně v průběhu výzkumu se ukazuje, že by zvolené
metody potřebovaly modifikovat, protože se autorovi nedaří získat potřebný vzorek. To se samozřejmě v průběhu
výzkumu může stát, nicméně autor tyto nedostatky pouze konstatuje, aniž by se pokusil je reflektovat, což je
bohužel jednou z největších slabin předložené práce. 

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 2
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

Dalším výrazným nedostatkem je volba literatury k tématu a sestavení poněkud jednostranného teoretického
rámce. Autor v některých kapitolách opakovaně těží z jednoho primárního zdroje (např. Nakonečný a Výrost v
kapitole o motivaci či Giddens v kapitolách o rodině a o lásce). To s sebou nese problematické stanovení
abstraktu, který autor navíc pro dané téma a obor nevhodně ukotvuje především v sociální psychologii. 
Problematické je také to, že se autor nechává zlákat příliš mnoha výzkumnými pobídkami, namísto aby se
zaměřil jedním směrem. Parciálně se jím jeví téma "hledání lásky prostřednictvím televizní reality show", které je
samo o sobě zajímavé a dostačující, nicméně v teoretické i analytické části nedostatečně nebo spíše nedůsledně
zpracované.
Na druhou stranu je z textu patrné, že autor nemá problém pochopit zvolené teoretické koncepty a eklekticky je
zpracovat do požadované struktury práce.
Jak už jsem uvedla, největším nedostatkem této bakalářské práce je způsob, jakým autor sbírá a zpracovává data.
V průběhu výzkumu se totiž ukázalo, že se k některým informantům a informantkám nedostane, bylo by tedy
zapotřebí modifikovat vzorek a upravit některé metody. Autor namísto toho postupně vypočítává, kdo ze vzorku
"za jízdy vypadl", aniž by zároveň reflektoval, nakolik to zkreslí a znehodnotí jeho celkový výzkum.



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 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3
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)

3

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

V práci se objevují občasné chyby a překlepy, na stylistické úrovni je relativně dobře zvládnutá. Textu také škodí
občasné užívání publicistických obratů, nicméně nevyskytují se v něm příliš často.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Navzdory výše uvedené kritice práci hodnotím jako zajímavou a přínosnou především v jejích dílčích výstupech.
Téma konstrukce lásky, jejího hledání a prožívání prostřednictvím televizních reality show je rozhodně poutavé,
autor nicméně zůstal na půli cesty. Tomu odpovídají jeho výsledky a závěry, které určitým způsobem pouze
"přikyvují tomu", z čeho autor původně vycházel (a celkově tak odkazují spíše ke kvantitativním výstupům).
Navrhuji ji však přijmout k obhajobě a hodnotit ji stupněm "dobře".

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 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 9. 6. 2014                                                    Podpis:            

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