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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) 
 
Diplomantka se drží schválených tezí, odchyluje se pouze v technice práce, odchylka však práci prospěla. 
Autorka změnu sice v úvodu vysvětlila, její argument, že změna vedla k sestavení vzorku, který bylo 'možno 
reálně probádat jedním párem očí a uší' je akademicky zcela nevhodný.   
  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Teoretická část se opírá o omezený počet zdrojů a chybí současné odborné články, především v části o 
stereotypech. Více relevantní a kritická je část pojednávající o dosavadním výzkumu v oblasti daného tématu a o 
mezeře, kterou si tato práce klade za cíl zkoumat. Tato část logicky navazuje na praktickou část.   
 
Autorka teoreticky zarámovala svůj metodologický a analytický přístup. Sestavila tak relevantní a původní 
empirický výzkum. Výběr vzorku je vhodný a dobře argumentovaný. Přestože analýza dat nabízí mnoho 
zajímavých interpretací, které jsou podloženy ilustračními výroky z vybraných mediálních produktů, autorka je 
popisuje v citově zabarveném a často nevhodném jazyce, který snižuje výpovědní hodnotu výzkumu. Jen pro 
příklad - mám na mysli výrazy jako 'zatloukat, zatloukat, zatloukat, kličky, počastovat slovy, tahá za nitky, slov 
ostrých jak břitva, v roli poslušného psíka' apod. V přemíře těchto nevhodných subjektivně zabarvených 
výrocích se pak ztrácí jasná odpověď na kladené výzkumné otázky. Ani závěr výsledky výzkumu neshrnuje 
způsobem, který by argumenty jasně podložil rešerši literatury s primárním výzkumem.    



 
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 
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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Práce má logickou strukturu, ale nejasné dílčí závěry. Autorka pracuje více s citově zabarvenými a subjektivními 
výrazy než s odbornou terminologií. Výtka se týká také jazyka a stylistiky. Práce dodržuje citační normy a má 
vhodnou grafickou úpravu.   
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Diplomantka zpracovala zajímavé a dobře vybrané téma a poskytla tak původní vhled do této problematiky 
v českém a britském prostředí televizní tvorby. Silnou stránkou je také příprava výzkumu a analytická průprava. 
Slabou stránkou je omezená rešerše literatury a prezentace výsledků výzkumu. Výsledná známka bude záviset na 
obhajobě.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Prosím objasněte volbu jazyka a stylistiky.  
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! 
 


