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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) 

Teze nejsou v práci vloženy . 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Práce Jitky Pšejové se zabývá tématem modních blogů, což je fenomén hodný zkoumání a zároveň čím dál 

populárnější téma seminárních i diplomových prací. Teoretická část textu je přijatelná, ačkoli nejde příliš do 

hloubky. Autorka sesbírala hodnotný materiál a podařilo se jí získat rozhovory s vlivnými zástupkyněmi 

modního bloggingu v ČR. Práce tak do určité míry funguje i jako deskripce současného "state of the art" 

módních blogů. Největším úskalím výzkumu je nedostatek kritického odstupu od materiálu. Autorka přijímá 

perspektivu informantek a vyhýbá se hlubší analýze konfliktů, které provázejí módní blogging - nekonfrontuje 

pohled informatek s teorií a podléhá pragmatickému pohledu na uživatelský obsah, diktovanému módním 

průmyslem a jeho marketingovými a PR strategiemi. Zodpovězení výzkumných otázek ohledně motivace se 

věnuje jen poměrně krátká část textu, zbytek je spíš deskriptivní. 

 

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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

3 



vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4 

 

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

Po formální stránce je předložená práce velmi problematická. Je to poznat už na tom, že text má dvě titulní 

strany a neobsahuje kopií tezí. Typograficky volně osciluje mezi použitím anglických a českých uvozovek a 

českým a anglickým psaním procent. Nejproblematičtější je stylistická úroveň textu, jenž lze mnohdy stěží 

rozeznat od diskurzu módních blogů a časopisů. Blogerky jsou titulovány jako "holky" (str. 47), "dámy" (str. 31) 

či "slečny" (str. 14). Některé jmenné přísudky jsou naopak uvedeny v mužském rodě, takže A. C. Mazánková je 

"konzultantem" (str. 36) a autorka sama "milovníkem" módy (str. 2). V textu se objevují klišé ("Soudit a být 

souzen, to je oč tu běží.", zde i s interpunkční chybou str. 19). Některé pasáže by potřebovaly důkladnou editaci 

a v současné podobě jsou téměř nesrozumitelné, např. tato ze str. 46: "Ty značky, když dle nich hledají v Česku 

blogery tohoto typu, se obrátí na ně, protože jich zas tolik není. A jak dodaly, nemůžou tyto značky jít na blogy, 

kde jsou jen věci z řetězců, protože to by se neztotožňovalo s větší prestiží dané značky." Obrázkům na str. 3 a 9 

chybí popisky a není ani jasné, jakou mají funkci. Autorka uvádí stránkování i v případě, že necituje původní 

text. Není pak jasné, co se míní rozsahem stránek v daném odkazu.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Jitky Pšejové přináší mnoho zajímavého původního materiálu, avšak postrádá hlubší a kritičtější analýzu. 

Zejména však trpí výraznými formálními nedostatky. I přes tyto výhrady odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce. Doporučuji ji proto hodnotit známkou "dobře". 

 

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

5.1   

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


