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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 ve svém cíli, technice i struktuře 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 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce vykazuje zaujetí tématem, kterému autorka zjevně dobře rozumí a její výroky často značí, že o tématu píše 
z pozice insidera. Taková pozice je vždy dvousečná: její výhodou je, že autorka na problematiku nahlíží 
s pochopením a citem pro detail, nevýhodou pak nedostatek nadhledu a také občasná nepodloženost. Tuto 
nevýhodu nepodporuje fakt, že práce má využívá spíše menší množství odborné literatury. Pokud nicméně 
autorka litaraturu využívá, činí tak s porozuměním. Jako pozitivum práce vidím také schopnost autorky 
soustředit se na tu část mediální teorie, která se bezprostředně týká toho, co ji v praktické části zajímá.  
V důsledku jsou obě části, tedy teoretická a praktická, velmi úsporné, zasloužily by hlubší vhled do problematiky 
a lepší práci s analyzovaným materiálem, tedy s kvalitativními rozhovory. Přesto jsou závěry podložené a 
podpořené výkladem na vysoké úrovni.   
 
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 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 

1 



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)  
Práce je strukturována vhodně, poznámkový aparát, citační norma i přílohy jsou v pořádku a autorka prokazuje 
práci s jazykem na vysoké úrovni.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Je škoda, že se práce Terezy Kuzmové jeví jako nedotažená, protože má jistě potenciál jak ve svém tématu, tak 
v tom, jak je výzkum postaven. Oblast muzikálů a jejich recenzí, která umožňuje diskusi o vysokých a nízkých 
žánrech a zároveň otevírá téma fanouškovských a profesionálních mediálních obsahů, skýtá prostor pro další 
zkoumání. Při pohledu do příloh práce se ukazuje, že rozhovory nejsou příliš obsáhlé, a také jejich analýzy 
zůstávají spíše v deskriptivní rovině. Celkově práce patří ke stručnějším. Zmíněné nedostatky však vyvažuje 
schopnost autorky držet logičnost výkladu a její vhled do problematiky, který je pro výzkum pomocí 
kvalitativních rozhovorů klíčový. Cenné jsou také náznaky propojení tématu s celebritizací. Text v každém 
případě splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a celkově jej hodnotím výborně až velmi dobře.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Lze z rozhovorů vyčíst, jestli autoři recenzí vnímají také marketingový potenciál svých textů (např. jejich 

citování na letácích), nebo berou svůj úkol pouze jako nezištnou záležitost, která má své vyšší poslání 
(tedy přinést čtenáři informaci a případně hodnocení)? 

5.2 

     

 
 
 
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! 
 


