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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 oproti tezím mírně pozměnila strukturu práce, především rozšířila teoretický základ o analytické modely 

výzkumu. Přidání této této kapitoly autorka vhodně zdůvodňuje a já ji považuji za přínosnou.  

Některé předpokládané tituly v tezích pak autorka v práci nevyužívá, ale ty jsou vhodně nahrazeny tituly jinými.  

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Autorka zvolila pro výzkum takové teoretické východisko, ve kterém kombinuje několik  teoretických přístupů: 

vizuální studia, marketingová komunikace, online média a mediální systémy. Je zřejmé, že je zde upřednostněn 

pohled komplexní před přístupem, který by více do hloubky pracoval s jednou teorií. Jednotlivým oblastem se 

autorka v tomto ohledu věnuje důkladně a zdůvodňuje jejich vazbu k tématu. Za velmi přínosné doplnění 

teoretické části považuji kapitolu mapující současné výzkumy a analytické modely vztahující se k tématu. Jako 

velmi dobře zpracovanou hodnotím techniku práce, včetně přípravy kódovací knihy, operacionalizace a pilotního 

výzkumu. Moje poznámka k výzkumné čáasti práce se týká třetí hypotézy, kde je podle mne problematické 

komparovat vizualitu online verze časopisu s tištěnou verzí, pokud autorka tištěnou verzi neanalyzovala. Dále se 

domnívám, že výsledky mohly být v rámci interpretace konkrétněji porovnány (např. porovnat mezi sebou 

četnost proměnných u jednotlivých regionů, popsat, který region se nejvíce vyčleňuje od ostatních a v jakém 

ohledu, apod.) a případně vztáhnout tyto výsledky k modelu Hallina a Manciniho, se kterým autorka v textu 

pracuje. Celkově je ale výzkumná část a interpretace výsledků kvalitní a pečlivě zpracovaná. Podobné výzkumy 

byly již provedeny (viz přehled obhájených prací v tezích), žádný se však nezabýval takovým počtem 

porovnávaných států, navíc se zaměřením na vizuální stránku komunikace. 



 

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  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Struktura práce je promyšlená, autorka rozumí pojmům, se kterými pracuje. Je pochopitelné, že v některých 

případech nejde její vhled do problematiky příliš do hloubky, protože teoretická základna práce je poměrně 

široká. Poznámkový aparát je v pořádku, citační norma je dodržována. Stylistická úroveň práce je výborná, 

objevuje se několik málo pravopisných chyb či překlepů. Grafická úprava práce je v pořádku,   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Dany Bartošíkové je výsledkem pečlivé rešerše literatury, promyšleného výzkumu a kvalitní 

intepretace výsledků. Za silnou stránku práce považuji kombinaci teoretických přístupů k problematice a 

samotnou analýzu a zpracování obsáhlých dat. Mé drobné poznámky se týkají interpretace výsledků a pravopisu.  

 

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

5.1 Jak byste z výsledků Vašeho výzkumu hodnotila postavení ČR mezi ostatními sledovanými regiony 

s ohledem na způsob online prezentace časopisu ELLE? 

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 a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


