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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) 

Změnu struktury teoretické části práce autorka zdůvodňuje na s. 19: "Také došlo k pozměnění v celkové struktuře 

teoretické části, kdy postupuji od konkrétního k obecnému (co – předmět výzkumu tj. fotografie, kde – na sociální 

síti Facebooku a obsahové zaměření ELLE, v jakém prostředí – zastřešující rámec globální společnosti a 

časopiseckého trhu)." Uvedené zdůvodnění nepovažuji za vhodné, protože struktura odborné výzkumné práce by 

měla být strukturována právě opačně, tedy od obecného (relevantní teoretický a konceptuální rámec) ke 

konkrétnímu (vymezení samotného výzkumu - formulace výzkumných otázek, vymezení indikátorů, 

sledovaných proměnných atd.) 

 

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 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 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

 

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 1 

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 

2 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a jednoznačně kladně hodnotím množství i tematický rozsah 

zpracované literatury. Je zřejmé, že práce na teoretické části autorce zabrala množství času a energie. K celkově 

zajímavé a informačně nasycené teoretické části mám pouze jednu poznámku, a to ke kapitole 5. Výzkumná 

literární rešerše. Rešerši odborných empirických studií, které přímo souvisí s cílem diplomové práce, autorka 

označuje jako „ilustraci možných typů výzkumů“ (s. 22) a věnuje jí, bohužel, pouhých pět stran teoretické části 

(na úkor 16 stran obsahujících, sice důležité a kontextově relevantní, ale pro cíle práce a vlastní výzkum 

nevyužité, poznatky z oblasti teorie vizuální kultury a marketingu ve věku internetu). I přes stručnost a malý 

rozsah, představuje provedená rešerše zajímavý a přínosný vhled to zkoumané problematiky, který by mohl být 

vhodným východiskem pro empirický výzkum. 

Zatímco v teoretické části práce autorka zpracovala relevantní odbornou literaturu a čtenáře přehledně provádí 

odbornou reflexí zvoleného tématu, tak vlastní výzkum je, dle mého názoru, nevhodně nastavený a vlastní 

provedení analýzy v několika aspektech porušuje pravidla pro provedení standardní kvantitativní obsahové 

analýzy. 

V metodologické části práce autorka sice shrnuje relevantní poznatky k metodologii sociálně-vědního výzkumu 

obecně i ke konkrétním postupům při kvantitativní obsahové analýze, ovšem v následném vlastním výzkumu 

jsou zohledněna jen některá doporučení a analytická pravidla. Zmiňovaní autoři (Sedláková, 2014; Neuendorf, 

2002) zdůrazňují, že mezi základní charakteristiky dobře nastavené výzkumné hypotézy patří jejich zřejmé 

ukotvení a návaznost na dosavadní teoretické a výzkumné poznatky a také to, že hypotéza musí být formulována 

jednoznačně tak, aby mohla být výzkumem potvrzena či vyvrácena. 

 

- V případě první hypotézy není nijak doložen (argumentačně či referencemi k odborným zdrojům) předpoklad o 

shodě tematického zaměření zkoumaných facebookových profilů („Nicméně se domnívám, že bude zachováno 

globální zaměření časopisu, tedy že hlavními tématy bude životní styl populárních lidí a móda." s. 31). Navíc 

autorka v předcházejícím odstavci konstatuje, že rozdíly jsou na první pohled patrné a odkazy na odborné zdroje 

dokládá možné důvody těchto odlišností. U druhé hypotézy pak není vysvětlen předpoklad, že lokální 

přizpůsobení snímků bude patrné jen v některých geografických oblastech a v ostatních nikoliv (s. 32) 

 

- První formulovanou hypotézu („Rozdíly v tematické skladbě publikovaných fotografií existují, avšak míra 

zastoupení stěžejních témat zaměření časopisu (lidé a móda) je pro všechny facebookové stránky shodná. Tedy, 

že tyto kategorie budou nejvíce obsazované napříč všemi stránkami" s. 31) nelze potvrdit či vyvrátit, protože 

postuluje více vztahů. Podobně i v případě druhé hypotézy („Lokální přizpůsobení snímků s globálně zaměřeným 

tématem životního stylu celebrit se projeví publikováním místních populárních osobností. Zastoupení lokální 

tématiky bude patrné u zemí – Blízký východ, Brazílie, Hongkong, Indie a Jižní Afrika. U ostatních zemí bude 

převládat globální model charakterizovaný světovými celebritami hollywoodského typu či populárními 

zpěvačkami a modelkami uplatňující se na globální scéně, popřípadě významnými osobnostmi díky jejich 

postavení" s. 32). Třetí hypotéza („Sociální sítě umožňují publikovat fotografie, které mají pestřejší vizualitu než 

fotografie v tištěném časopise" s. 32) je sice jednoznačně formulovaná, ale není zřejmé, jak souvisí se základní 

výzkumnou otázkou, která adresuje tematickou skladbu fotografií, nikoliv jejich formální charakteristiky. 

 

- Z metodologické části práce není zřejmý postup při výběru analyzovaných fotografií, ani celkový počet snímků, 

které byly do analýzy zahrnuty („Výzkum zahrnuje všechny takto zobrazené fotografie, nedochází k žádné redukci 

např. duplikovaných snímků apod. Po vygenerování náhodného čísla se ze všech zobrazených fotografií vybere 

10 snímků z každého profilu.“ s. 33). Způsob výběru proměnných a vymezení sledovaných hodnot (kap. 7.3 

Operacionalizace) autorka nijak nevysvětluje, pouze oznamuje -  viz např.: „Výběrový vzorek snímků bude 

analyzován podle následující kategorizace (…)“ (s. 35), případně je kategorizace založena na subjektivních a 

analyticky obtížně použitelných kritériích („Světové osobnosti jsou primárně reprezentované hollywoodskou 

scénou, popřípadě jsou natolik proslavené svým postavením (Kate Middleton), že o známosti není pochyb. Dále 

např.: Emma Watson, Brad Pitt, Blake Lively, Karlie Kloss atd. Lokální osobnosti jsou známé především v místě 

svého působení popřípadě omezenému okruhu zájemců o konkrétní oblast např. herce z Bollywoodu.“ s. 39).  

- Až v kapitole 8. Výsledky výzkumu autorka přidává do analýzy také údaje o spravování a úspěšnosti 

facebookových stránek, ale nijak nevysvětluje, proč jsou tyto údaje zahrnuty a k čemu mají v analýze sloužit. 

Výsledky analýzy a formulované závěry považuji, vzhledem k výše uvedenému, za problematické. 



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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předloženou diplomovou práci Dany Bartošíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře. 

 

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

5.1       

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: 14. 6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 


