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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)
Rozšíření počtu analyzovaných blogerů na pět případových studií.
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
3
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)

Drobné překlepy, chybná interpunkce a stylistické chyby.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Diplomantka si zvolila populární téma módních blogerek a kladla si otázku, zda a jak pracují na budování své
osobní značky. Blogy podrobila zajímavé komparativní analýze, která přinesla poměrně jasná kritéria na
hodnocení kvality. Dále provedla kvalitativní rozhovory a zhodnotila celkově "trh" s domácími blogery.
Diplomantka na základě analýzy dochází ke zjištění, že české módní blogy jsou spíše online deníky jejich
autorek a čtenáře také více než fundovaný názor na módu zajímá jejich osobní život. Diplomantce se podařilo
identifikovat základní znaky úspěšnostiblogerů, např. kvalitní fotografie, osobnost, funkční design a interaktivitu.
Otázkou je, jakou roli v tom hraje kategorie módy a zda by se tato kritéria nedala vztáhnout na blogy obecně.
Diplomantka se také nezabývá otázkou zprofanování osobností blogerek, které mohou - či nemusí - ztratit důvěru
svých followerů při přílišné komercializaci svého obsahu. Diplomantka nicméně splnila cíle své práce, která
odpovídá kritériím, kladeným na bakalářskou práci. Hodnotím ji proto při dobré obhajobě jako výbornou.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jakou roli vlastně hraje "móda" ve vámi zkoumaných blozích? Nejsou bloggerky spíše samozvanými
celebritami životního stylu?
5.2
Kdy a jak se podle vás projevuje zpětná vazba followerů na komerční obsah či skrytou reklamu v obsahu
blogů?
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!

