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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) 
Autorka sama v úvodu a podkapitole Odchýlení od tezí zdůvodňuje změny, které jsou k prospěchu výsledného 
textu. Metodologii správně upravila dle možností provedení analýzy.      
 
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Relativní novost tématu práce v českém prostředí si žádá zasazení do mezinárodního vědeckého kontextu, které 
autorka pojala velmi pečlivě a zároveň nesklouzla do přílišné didaktičnosti ani detailů. Jmenuje klíčové autory a 
stěžejní díla, vzájemně je porovnává a provazuje. Zahrnuje všechny teoretické koncepce, které s tématem 
souvisí, čímž práce působí velmi kompaktním dojmem. V analytické části si je dobře vědoma rizika subjektivity 
autora, což na několika místech zdůvodňuje. Naopak vůbec nezdůvodňuje výběr blogerek pro rozhovory kromě 
několika vět na str. 41–42, z kterých však nevyplývá, které oslovila a které odřekly. Zvolený výběr tak mapuje 
spíše okrajovou část české blogosféry a nezajímá se o hlavní lídry - Janu Florentýnu Zatloukalovou, pana 
Cuketku, Kitchenette, Šárčinu školu vaření, Ditu P., Culina Botanica... Přepis rozhovorů bych doporučila úplný 
v příloze, v textu bych jej upravila do psané podoby, která se od mluvené hovorové češtiny liší.    
 
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 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



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 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, text krásně plyne a je čtivý. Uvedení doslovného přepisu 
provedených rozhovorů v příloze nechává čtenáře pochopit širší kontext.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si vybrala velmi zajímavé a aktuální téma, které zpracovala velice pečlivě a čtivě. Jedinou výtku bych 
měla k zvolenému vzorku respondentů.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Podle jakých kritérií jste respondentky vybírala?  
5.2 Jak si představujete budoucnost českých food 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! 
 


