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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) 

Dílčí úpravy struktury práce pomohly návaznosti textu. 

 

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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Téma, které si autorka zvolila, je samo o sobě málo odborně zpracované. V rešerši nechybí zahraniční zdroje, 

nicméně velká část literatury (a vlastně i teoretické části) se zaměřuje na medicínské hledisko mentální anorexie. 

Stálo by za to více propracovat také mediální rozměr problému v obecnější rovině (tj. nejen ve vztahu k pro-ana 

blogům).  

Zvolené metody byly vzhledem ke stanovenému cíli adekvátní a autorka prokázala, že si je dokázala osvojit a 

aplikovat je, byť explikační sílu její analýzy do určité míry oslabuje skutečnost, že rozhovory byly provedeny 

částečně s autorkami jiných blogů, než které byly analyzovány obsahovou analýzou (zároveň ale třeba vnímat, že 

získat respondenty pro výzkum nebylo snadné).  

Samotná analýza mohla by jít více do hloubky, na úrovni bakalářské práce ji ale můžeme označit za "kvalitní 

standard". Dobře ilustruje, jakým způsobem autorky na svých blozích komunikují a k čemu tato forma 

komunikace slouží. Závěry jsou podložené, byť styl, jakým je závěr napsán, trochu implikuje jejich obecnou 

platnost, což je v rozporu se skutečností, že vzorek výzkumu byl relativně specifický a malý. 

 

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 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 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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)  

Z hlediska struktury by bylo účelné posílit (třeba formou podkapitoly) informace o roli médií ve vztahu 

k mentální anorexii. Formálně je práce v pořádku, dílčí nedotaženosti jsou patrné u grafické úpravy (občasná 

odsazení uprostřed věty, nejednotnost užití kurzívy, nejednotnost mezer před kapitolami atd.), také z hlediska 

jazyka či stylu občas zůstaly (opět – ve velmi malé míře) žurnalismy či stylistické nedotaženosti. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Terezy Vaisové se věnuje v českém kontextu zatím nezpracovanému tématu pro-anorektických blogů. 

Autorčině vhledu do problematiky výrazně napomáhá skutečnost, že sama byla s mentální anorexií 

hospitalizována – paradoxně o to těžší pro autorku zpracování tématu bylo a už jen odvaha potýkat se 

v odborném textu s tématem, jež se tak úzce dotýká jejího života, je hodna obdivu. Měl-li bych se pokusit být 

nestranný, je však tato osobní zkušenost pro autorku také citelnou překážkou, především proto, že se jí ne zcela 

daří mít na všech místech práce (zejména v teoretické části) od tématu patřičný kritický odstup a že se (opět 

v teoretické části) dle mého soudu neproporčně zabývá medicínským hlediskem anorexie a mediálními jevy 

s nemocí spojenými. 

Navzdory těmto dílčím výtkám autorka prokázala schopnost sestavit odborný text – z rešerše literatury a vlastní 

znalosti tématu odvodila relevantní výzkumné otázky, na něž dokázala pomocí kvalitativní obsahové analýzy a 

rozhovorů s respondentkami odpovědět. V tomto ohledu velmi oceňuji její citlivý a eticky čistý přístup k velmi 

osobnímu tématu. Text splňuje náležitosti kladené na bakalářské práce, v případě zdařilé obhajoby jej doporučuji 

hodnotit stupněm výborně. 

 

 

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

5.1       

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! 

 


