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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce se od stanovených tezí do jisté míry odchyluje pouze jiným řazením kapitol, což nijak samotné
teze neovlivnilo.
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
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Je pocho pitelné, že se diplomantka musela vyrovnávat s určitým nedostatkem zdrojů k samotné zkoumané osobě
Kim Kardashian, nicméně z hlediska zdrojů z oblastni sociálně psychologické i mediální by bylo možné tyto
zdroje rozšířit. Technika práce se zdroji splňuje nároky na bakalářskou práci, logika práce rovněž.
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
1
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.)
3.4 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)
Struktura práce na některých místech není úplně dodržená, text samotný to však nijak nedevalvuje, je to spíše
záležitost jeho plynulosti a přímé návaznosti. Jazyková a stylistická úroveň práce je kvalitní, grafická příloha
velmi vhodně doprovází text i popis diplomantky.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Bakalářská práce Lusik Konjoryan je zajímavá svým tématem celebrit, jejich současného významu pro
společnost, ale i tím, jak ji svým mohou ovlivňovat. Deskripce tohoto fenoménu je nepochybně přínosem, ale je
rovněž nesporné, že analýza by se zasloužila větší prostor, větší pozornost, i když autorka přichází s některými
postřehy a poznatky, které tento fenomén, u nás méně známý a také s menším zájmem sledovaný i uchopitelný,
blíže přibližují a osvětlují. V tomto smyslu je zapotřebí zvolené téma ocenit. Proto navrhuji výslednou známku
mezi výborně a velmi dobře, a to na základě obhajoby diplomantky.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Do jaké míry fenomén Kim Kardashian ovlivňuje naši společnost, respektive asi jen její část?
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 na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry,
která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí
být posudek bez podpisu!

