
1 

 

Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky:   Mgr. Pavla Umlaufová   

Studijní program:  EKS 

Název diplomové práce: Pojetí, význam a vývoj role lásky na první pohled ve vybrané 

literatuře 

Jméno posuzovatele/ky: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.  

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů):     5bodů 

Připomínky a komentáře: Formální úroveň práce vykazuje určitou nepevnost. Části textu 

jsou stylisticky přijatelné, ale místy rozhárané. Uvádění zdrojů je korektní. 

 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

  

Hodnocení (0-10 bodů):    5 bodů 

Připomínky a komentáře: Formulování problému a vymezení cíle práce je podáno poměrně 

jasně, ale samotné zpracování není zcela přesvědčivé. Návaznost jednotlivých částí práce 

postrádá plynulost a konsistentnost výkladu problematiky, což se projevuje i v závěru práce 

kde chybí shrnutí základních poznatků k tématu. 

 

 

C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

  

Hodnocení (0-10 bodů):   5 bodů 

Připomínky a komentáře: Vysvětlení základních pojmů a koncepcí  je v případě  textů 

Luhmannových a Barthesových velmi dobré, především v části věnované Luhmannovi. 
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D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

  

Hodnocení (0-10 bodů): 6 bodů 

Připomínky a komentáře: Vzhledem k náročnosti tématu práce je třeba ocenit autorčinu 

schopnost tvořivě uvažovat i argumentační a formulační úroveň, kterou prokazuje v částech 

své práce, ale která chybí při souhrném zamyšlení nad zpracovávaným tématem. 

 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

  

Hodnocení (0-10 bodů):   5 bodů  

Připomínky a komentáře: Oceňuji odvahu autorky, která si od počátku uvědomovala 

náročnost svého úkolu. Prokázala schopnost formulovat jasné a zdůvodnitelné závěry 

především v souvislosti s texty N.Luhmanna a při interpretaci literárních děl. Na druhé straně 

se poněkud vytrácí to, co by přesvědčivým způsobem dokazovalo, že autorka dokáže udržet 

jednotící smysl zpracování tématu práce. 

 

 

 

Otázky na obhajobu:  

1. Co ovlivňuje změnu kódu lásky ? 

2. V čem se liší prezentace kódu lásky ve filnu a v literatuře? 

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů):  

Celkové hodnocení (známka)*:   26 bodů  2- velmi dobře 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

Datum:  7.9.2017 

 

........................................ 

podpis   


