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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 se nepatrně odchýlila ve strktuře práce, vše ale bylo ku prospěchu věci a je řádně vysvětleno. 

 

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 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Chválím nepřeberné množství literatury, především té cizojazyčné. Škoda, že práce více nereflektuje genderové 

hledisko celé problematiky. Je to samozřejmě volba autorky, nicméně jsem přesvědčena, že problém anorexie a 

genderu nelze oddělit - ostatně sama autorka to naznačuje například tím, že hovoří o mýtu krásy - v tomto je 

ovšem oprávněnou výtkou absence publikace od Naomi Wolf (Mýtus krásy). 

 

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 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 1 



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)  

Práce je na vysoké stylistické úrovni. Grafická úprava je v pořádku, na několika místech je však odlišné 

řádkování či mezera navíc. Citování webových stránek neodpovídá citačním standardům, což je škoda, protože to 

kvalitu práce snižuje. Některá místa  v teoretické části nejsou dostatečně podložena literaturou (viz např. kapitola 

o pro-ana hnutí, Co to znamená být pro-ana?). Vychází to z faktu, že autorka se v dané oblasti orientuje a má s ní 

osobní zkušenost, v pozici výzkumnice ale musí při zpracování tak specifického tématu literaturou či odkazem na 

konkrétní zdroj podložit i to, co jí přijde jako obecný fakt. Oceňuji nepřeberné množství ilustrativních příloh. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Terezy Vaisové je nadprůměrná, kvalitní a velice přínosná - obzvláště proto, že téma je společensky 

závažné a dosud nezpracované. Proto může být podkladem pro další zkoumání, které určitě doporučuji. Oceňuji, 

že se autorka, jak sama upozorňuje, nesnaží moralizovat a k celé problematice se snaží mít nezaujatý odstup, což 

je ještě zkomplikováno faktem, že sama s anorexií bojovala. O to více si cením toho, že toto otevřeně deklaruje a 

vyjadřuje svou subjektivnost v celém tématu. Takový přístup je vlastní právě feministickému kvalitativnímu 

výzkumu, proto bych se při dalším zkoumání přikláněla právě k tomu, aby se důrazněji zaměřila právě na 

genderový rozměr celé problematiky. Kvůli nesprávnému citování internetových zdrojů a občasným tvrzením bez 

podložení literaturou proto navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  

 

 

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

5.1 V práci jste naznačila, že se jedná převážně o ženský problém. Je mužská anorexie něčím specifická? 

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! 

 


