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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) 

Došlo k rozšíření teoretické části práce, navazující změny ve struktuře však práci z mého pohledu prospěly. 

Hlavní cíl a technika práce zůstaly v zásadě nezměněny. 

 

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 1 

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) 

Autorka vycházela z velkého množství převážně zahraniční literatury, kterou dokázala v textu vhodně použít. 

Oceňuji, že se při vymezení teoretického rámce pro svou páci vyhnula definicím notoricky známých pojmů a 

skutečně se soustředila na teorii související s tématem. V porovnání s propracovanou teoretickou částí působí 

následná analýza poněkud povrchně. Proměna kampaní Dove mohla být podána podrobněji, zejména s 

větším využitím v teorii představených konceptů. Také provedený výzkum mohl být v práci více vytěžen.  

K výzkumu ještě několik drobností: potvrzují se hypotézy, nikoliv výzkumné otázky, navíc ani hypotézy, ani VO 

nebyly na úvod explicitně uvedeny. Autorka si je dobře vědoma omezení svého výzkumu (zejména velikost a 

složení vzorku), přesto mohla interpretaci získaných dat věnovat větší pozornost. Dochází v zásadě jen k uvedení 

jednotlivých frekvencí (jen poznámka, to, že respondenti nevnímají sexismus/stereotypy v reklamě, případně si 

myslí, že kampaně Dove nemají na vnímání žen vliv, nemusí znamenat, že tomu tak skutečně je).  

 

 

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 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 1 

 

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

Co se týče jazykové stránky, práci by prospěla ještě jedna korektura. Poměrně často se vyskytují špatné tvary 

slov apod, což jinak vcelku kvalitní text trochu snižuje. Nesprávný formát psaní procent, kapitoly bych 

doporučovala číslovat, ale struktura práce je jinak přehledná a logická.  

Dotazník bych umístila spíše do přílohy, ve vlastním textu jej mohly nahradit nejzajímavější grafy z přílohy. 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Klára Hyláková předložila zajímavý text, ve kterém se věnovala problematice genderových aspektů reklamy a 

dalším oblastem s tím souvisejícím. Na textu je patrný autorčin zájem o tuto tematiku, také je vidět, že autorka 

text zpracovala skutečně pečlivě. Jako zdařilejší vnímám část teoretickou, potenciál analýzy pak podle mě nebyl 

zcela využit. V porovnání s propracovanou teorií působí velice skromně, a to zejména analýza reklam Dove, kde 

mohla být například větší pozornost zaměřena na to, jak byly v reklamách Dove v prvním období právě ženy 

zobrazovány. Práci hodnotím mezi stupni výborně a velmi dobře, v závislosti na průběhu obhajoby.  

 

 

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! 

 


