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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Cíl práce byl naplněn, diplomantka postupuje strukturovaně, opírá se o teoretický základ a metodologii a
prezentuje vlastní závěry.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
B
D
D

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Téma je nepříliš vhodně zvolené pro formát bakalářské práce, svou komplexností by se hodilo nejméně na
magisterskou práci.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

Hodnocení písmenem
D
B
B

E
C

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Opakované chyby, překlepy (leadaership, ml místo ml., Teze apod.), hrubky ve shodě podmětu s přísudkem (s.
53 apod.)
Autorka také opomíjí vizuální stránku leadershipu, což považuji za omezující.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Diplomantka představuje práci na zajímavé a aktuální téma, které je však svou komplexností a složitostí vhodné
spíše na magisterskou či disertační práci. Oproti tezím také upravila metodu z kvantitativní na kvalitativní, což
však není ku prospěchu práce. Kvalitativní metoda se opírá pouze o analýzu textu, nikoliv vizuálního kódu, který
je v otázce leadershipu a image podstatný. Kvalitativní metodu diplomantka blíže nespecifikuje, neuvádí
zkoumané kategorie či výzkumné podotázky. Výrazné omezení vzorku a metody - byť autorkou zdůvodněné pak vede ke spíše zjednodušujícím a málo podloženým závěrům. Nicméně diplomantka prokázala schopnost
orientovat se v tématu, pracovat s domáví i zahraniční literaturou, vytyčit si cíl a metodu práce a systematicky
pracovat na analýze. Dílčí výtkou jsou chyby a překlepy v práci. Práce však naplňuje standardy bakalářské práce
a hodnotím ji v závislosti na obhajobě písmenem D.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jakou roli podle vás hraje vizuální stránka a image vámi zkoumaných lídrů?
5.2
Jakou metodou byste ji zkoumala, pokud byste ji zahrnula do analýzy?
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (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 nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

