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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) 

Cíl práce, její struktura a způsob zpracování odpovídají tezím.  

 

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 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Diplomová práce Victorie Hädler se zabývá problematikou vlivu západní populární kultury na populární kulturu 

v Číně, a to na příkladu adapace a vnímání televizní show podle formátu CHGT. 

Diplomová práce je napsaná anglicky, a to na úrovni vynikající akademické angličtiny. Téma a jeho zpracování 

(rozhovory s Číňany) bylo zvoleno také v souvislosti s tím, že autorka ovládá čínštinu. 

Nejsilnější stránkou práce, která ji posouvá na rovinu profesionálního odborného textu, je teoretický úvod. 

Autorka v něm postupně zaostřuje od nejobecnějších pojmů globalizace přes kulturní imperialismus 

k charakteristikám a okolnostem rozvoje populární kultury v Číně a ke konkrétímu televiznímu formátu. Témata 

jsou zpracována podrobně a s oporou v dobře zvolené, relevantní odborné literatuře. Práce má díky tomuto 

úvodu pevně stanovené paradigmatické východisko, kterým je revize teorie kulturního populismu a nahrazení 

původního konceptu dominance důrazem na hybridizaci.  

V praktické části byl velký důraz položen na sběr dat. Rozhovory byly připraveny pedanticky, otázky několikrát 

přeformulovány, aby operacionalizovaly obecnější problémy. Velké úsilí autorka věnovala také nalezení 

respondentů a vedení rozhovorů (někdy za pomoci zacvičeného tazatele). Toto úsilí ilustrují Interview Protocol 

Guidelines a Interview Guide v příloze. Slabším místem práce je samotná analýza dat, která je spíše sumarizací a 

přehledem odpovědí na jednotlivé otázky, než analýzou.  

 

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  1 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Jazykové a formální zpracování práce je výtečné. V úvodu se rozpadnul formát obsahu a v odkazu na kapitolu 

Homiho Bhabhy (str. 10 ) měl být odkaz přímo na autora, nikoli na editorku Divyu McMillin.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Navrhuji, aby předložená diplomová práce postoupila k obhajobě a byla klasifikována stupněm výborně. 

 

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

5.1 Kde se v nasbíraných datech projevují u respondentů hybridizující přístupy ke vnímání západní populární 

kultury?  

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: 8. 6. 2017                                                                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.    

 


