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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) 

Autorka se odchýlila od tezí a vše vysvětlila. 

 

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 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 

 

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

Autorka sepsala práci bez mého vedení, jediná konzultace se odehrála krátce před odevzdáním a přečetla jsem 

cca 6 stran. Aneta bohužel neposlechla mé námitky, které jsem měla k těm pár stránkám, jež jsem viděla - 

vágními výzkumnými otázkami počínaje ("Myslí si většina čtenářů" nebo "pozitivní náhled na blogování") a 

publicistními nepodloženými či nepravdivými výroky konče ("blog je vcelku nový fenomén posledních let"). 

Literatura se skládá především z učebnic a publicistických webových stránek, navíc chybí na konci práce její 

seznam, takže se obraz o ní dělá poměrně obtížně.  

 

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 3 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

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.) 

4 



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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 5 

 

 

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

Práce v elektronické verzi neobsahuje zásadní atributy, které má mít (SEZNAM LITERATURY, titulní stranu, 

bibliografický záznam, vložené teze, anotaci, atd.). Ze stylistického hlediska obsahuje spoustu neobratných vět a 

formulací i polopravd. Část literatury není odcitovaná podle platné citační normy. Chybí zdroje u výroků 

blogerek a redaktorek (např. str. 14). Kvantitativní dotazníkové šetření je provedeno standardně, chybí ale jeho 

zhodnocení, okamžitě navazují rozhovory, aniž bychom jako čtenáři pochopili, proč. Rozhovor je otištěn v plné 

verzi nikoli jako příloha, ale jako součást textu, bez jediného vysvětlení. Syntéza následuje až poté - opět se ale 

nejedná o analýzu, ale pouze o robotické "odpovězení" na výzkumné otázky. Tato část by stála za hlubší analýzu, 

protože naznačuje poměrně zajímavé výstupy.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Je více než patrné, že Aneta Kucharičová sepisovala práci v extrémní časové tísni. Práce se tak skládá z poměrně 

solidní analytické části, byť materiálu chybí jakákoli analýza. Sama o sobě by ještě vzhledem k faktu, že se jedná 

o práci bakalářskou, byla obhajitelná. Bohužel však obsah sráží část teoretická a především nesplněné formální 

požadavky, kvůli kterým není možné práci vůbec obhajovat. 

 

 

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 

 

Práce neobsahuje formální požadavky (viz výše). Byť text sám o sobě by byl hypoteticky s odřenýma ušima 

obhajitelný, z tohoto důvodu není možné se o to ani pokoušet. 

 

 

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! 

 


