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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) 

Práce se víceméně drží schálených tezí, ty samotné jsou ale relativně vágní a nedávají jasnou představu o tom, 

jakým směrem se bude práce ubírat. 

 

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 5 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 5 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 5 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 5 

 

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

Předkládaná bakalářská práce je na nízké odborné úrovni, obsahuje velké množství vágních a generalizujících 

tvrzení bez odkazů k relevantním zdrojům či statistikám, např. "Čtenáři přibývají, popularita blogování roste." 

(str. 2). Nekritická práce se zdroji se odráží v používání mnoha neakademických zdrojů, které často nejsou 

v textu jasně odlišeny od odborné literatury a je jim připisována příliš velká autorita. To se týká například 

komerčního výzkumu agentury DBM nebo klasifikace blogů podle webové stránky Katalog blogů. Autorka se 

také dopouští mnoha nelogických a zavádějících tvrzení, např. "Videa, která natočila, ale vidělo více než 34 

milionů lidí, na této skutečnosti lze tedy dokázat větší oblibu videotutoriálů oproti článkům." (str. 8). Autorka 

slučuje pojmy metoda a metodologie, ačkoliv mají jiný význam. Představení použitých výzkumných metod je i 

z tohoto důvodu nedostatečné a snižuje validitu všech vynesených soudů na základě empirických analýz. Slabou 

teoretickou část práce, která připomíná publicistický text, následuje nedostatečná empirická část, která sice 

kombinuje dvě výzkumné metody, ale v obou případech se dopouští mnoha prohřešků proti pravidlům odborného 

textu a rigorózního výzkumu. Kvantitativní dotazníkové šetření má velmi nízky počet respondentů, kteří byli 

vybráni na jednom specifickém místě (fórum Která blogerka vás štve a proč?). Vliv tohoto specifického 

prostředí, kde byl dotazník umístěn, ale není nijak reflektován. Např. autorce vychází, že respondentky mají 

obecně negativní pohled na blogy (str. 27). Nemůže to být tím, že navštěvují fórum, jehož samotný název 

evokuje negativní pohled na blogy? Autorka nijak nezmiňuje koncept reprezentativity a roli, kterou hraje 

v kvantitativním výzkumu. Kvůli tomu se dopouští mnoha zkratkovitých a zavádějících závěrů. Konstrukce 



výzkumu tak v žádném případě neodpovídá na široké výzkumné otázky. Samotná podoba dotazníku je 

diskutabilní, např. obsahuje demografickou kategorii "vyzrálejší ženy" (str. 21). Dotazník je výzkumná metoda a 

měl by se řídit jasnými pravidly a měl by v ideálním používat zavedené formulace otázek a kategorií, pokud jsou 

dostupné. V práci chybí interpretace výsledků, ve většině případů autorka jen konstatuje odpovědi respondentů. 

Stejný problém se opakuje i v rozhovoru s autorkami dvou vybraných módních a beauty blogů. V práci se 

objevuje jen pouhý přepis rozhovoru, nikoliv kritické zhodnocení odpovědí. Výzkumný rozhovor je etablovaná 

výzkumná metoda, nikoliv pouhý sled otázek a odpovědí ve stylu publicistického rozhovoru. Nezvládnutí 

techniky odborné práce má za důsledek, že výzkumné otázky nejsou de facto vůbec zodpovězeny. 

 

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 4 

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 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 

 

 

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

Struktura práce je funkční a drží se zavedeného standardu. Autorka se bohužel spoléhá na velké množství 

publicistických zdrojů, aniž by jejich původ dostatečně komentovala. Rozdíly mezi typy zdrojů (akademický 

článek, publicistika, blog) nejsou zohledněny. 

Jazyková úroveň práce je nízká. Autorka nedodržuje odborný styl a dopouští se mnoha vyjádření publicistického 

rázu, např. "Vybrala jsem tedy 3 nejzajímavější odpovědi." (str. 33), "Téměř před 20 lety se objevilo něco 

nového, co začalo vířit vodz internetové publicisiky, a to blogování." (str. 2), "úsměvně rozdělil" (str. 4). I 

v obecnější rovině autorka volí nevhodné stylistické prostředky, např. špatné používání zvratného zájmena svůj 

nebo kombinace slov z různých jazykových vrstev "historie; medicína; technologie; či zvířata". Autorka chybuje 

ve psaní interpunkce, např. ve spojení "jako je". Práce navíc obsahuje velké množství překlepů a gramatických 

chyb, např. "poté lze autorka nazvat také youtuberkou" (str. 8). Agentura DBM je prezentována na několika 

místech jako agentura BDM. Jméno blogerky Petra LovelyHair se objevuje hned v několika verzích bez 

jakéhokoliv vysvětlení, např. "PetryLovelyHair", "PetraLovelyHair", "PetraLovelyhair" a "Petra LovelyHair". 

Chyby lze najít i v typografii, např. autorka nepíše mezeru mezi číslem a značkou pro procento ve významu "x 

procent". 

Autorka ilustruje výsledky dotazníků pomocí grafů, prostorové efekty ale ubírají na jejich čitelnosti. V přílohách 

by měl být kompletní dotazník, aby čtenář mohl posoudit formulaci otázek. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Populární téma módních blogů je v předkládané práci analyzováno jen velmi povrchně. Autorka sice formuluje 

ambiciózní výzkumné otázky, ale design jejího výzkumu nedokáže na tyto otázky odpovědět. Kvůli tomu se plně 

projevuje nezvládnutí technik akademického výzkumu, nedostatečná reflexe teoretického rámci mediálních studií 

a nedodržování pravidel odborného stylu. Kvůli těmto zásadním nedostatkům nedoporučuji bakalářskou práci 

k obhajobě. 

 

 

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

5.1 Jak byly kódovány odpovědi na otázku č. 4 "Pokud jste uvedl/a, že sledujete 2 a více blogů, vysvětlete 

proč,"? Byla tato otázka otevřená, nebo zavřená? 

5.2 Z jakého důvodu považujete dělení blogů dle webové stránky Katalog blogů za relevantní? 

 

 

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

  



výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

Předkládaná práce je celkově na velmi nízké úrovni, co se týče zvládnutí teorie i aplikování výzkumných 

metod. V důsledku tak nepřináší žádný relevantní přínos ke zkoumanému tématu. Nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

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! 

 


