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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) 

Práce Barbory Smudkové 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 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Barbora Smudková se rozhodla pro kvantitativní obsahovou analýzu, ta si ale ze své podstaty protiřečí 

s proklamovanou genderovou analýzou. O tu se tedy v žádném případě nejedná. Ke zjištění odlišné konstrukce 

obětí únosů na základě jejich genderu by byla proto vhodnější právě kvalitativní obsahová analýza. Genderová 

problematika není přiliš jasně popsána, naopak je kladen až příliš velký důraz na etičnost publikování i etický 

kodex, přičemž to není až tolik potřeba. Pokud se autorce jednalo o obsah, rutiny práce jsou jen okrajovou 

poznámkou. Pozor na rozlišování hypotéz a výzkumných oázek - výzkumná otázka, která odpovídá 

kvalitativnímu výzkumu, není hypotéza převedená do tázací věty - svědčí to právě o onom zmatení ohledně volby 

kvalitativních a kvantitativních metod. 

 

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 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

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 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

2 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce Barbory Smudkové je ze stylistického i grafického hlediska na vysoké úrovni, její argumentační styl 

odpovídá požadavkům akademické práce. Oceňuji přehledné grafy. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Barbory Smudkové je velice kvalitní a poctivě zpracována, téma i její dílčí výsledky ovšem nabízejí 

zajímavější otázky, které se vážou právě ke genderu. Co to znamená "familierní označení"? Jak spolu oba 

případy ne/souvisejí? Jak se liší informování v seriozních a neseriozních denících? To jsou bohužel otázky, na 

které se čtenář nedozví odpověď. Práce navíc nakonec řeší otázku genderu a genderových stereotypů jen velmi 

marginálně, byť právě dílčí poznatky ukazují, že by skutečně bylo co zkoumat. I proto by bylo lepší příště zvolit 

jinou metodu, případě tuto kvantitavní metodu chápat jen jako doplněk hlubší kvalitativní (například kritické 

diskurzivní analýzy). Přesto se jedná o velmi kvalitní práci, která svědčí o akademické vyzrálosti autorky. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Myslíte, že by referování o unesených probíhalo v současné situaci (v souvislosti s tzv. "uprchlickou 

krizí") jinak? 

5.2 Mohla být vyšší četnost referování o únosu Hrůzy způosobena a ovlivněna právě únosem Humpálové a 

Chrástecké? 

 

 

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! 

 


