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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 
Práce se ve větší části shoduje s původními tezemi. Odůvodnění odchylky od původní techniky zpracování 
materiálu je jazykově (vzhledem k povaze práce) nevhodně formulováno, důvod odchýlení je však vyhovující.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A  
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  D 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B  
 
KOMENTÁŘ  
 
Autor vyhledal a použil relevantní zdroje, z nichž zvolil témata odpovídající záměru práce. Autorovi se však 
příliš nepodařilo omezit se na ty nejdůležitější aspekty vzhledem k vymezené problematice. Ve své práci velmi 
rozsáhle pojednává způsobech kulturně-společenského života leseb a gayů po roce 1989. Práce se s pečlivostí 
věnuje mnoha tématům nastiňující historicko-společenské pozadí zkoumané minority, avšak některé části jsou až 
nadbytečné. Práce neobsahuje jasně definovaný metodologický rámec a nejsou stanovené hypotézy, jež by 
mohly být v závěru práce potvrzeny či vyvráceny 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce C  
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  A 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
 D 



    

 

 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce  C 
 
 
KOMENTÁŘ 
      
Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Obsah analytické části však stále pokračuje teorií.               
Jednotlivé kapitoly i části práce jsou od sebe nedostatečně odděleny. V práci jsou dvě podkapitoly na čtvrté                 
úrovni číslování, z nichž jedna pojednává o nadbytečném tématu hate crimes a druhá kapitola je jedním ze                 
stěžejních témat práce. Také zřejmě došlo k prohození kapitoly 3 a 4, neboť v práci se nejprve objevuje kapitola                   
4 a poté až kapitola 3. Některé formulace neodpovídají odbornému stylu a v mnoha případech autor hovoří v 1.                   
osobě (např. “...pro moji práci” str. 15, “...jak jsem uvedl výše” str. 17, “...to zjistím” str. 24 a další např. na str.                      
11, 18, 23). V práci se objevují velmi složitá souvětí, která ztěžují srozumitelnost daných tvrzení (např. na str. 6,                   
7, 14). Citační aparát je bez výrazných chyb, v některých případech ale chybí citace (např. na str. 6, 8, 18, 19). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY  
 
Předložená bakalářská práce se věnuje tématu LGBT komunity a mediálnímu obrazu kampaně za stejnopohlavní              
manželství vytvářeného vybranými českými online médii. Práce je velmi rozsáhlá, některé její části jsou až příliš                
podrobné. Práce postrádá jasně stanovenou výzkumnou metodologii a hypotézy. V textu se někdy objevují              
nevhodné a složité formulace. Některé odstavce jsou nedostatečně odcitovány a ve struktuře práce se objevují               
drobné chyby. Autor pracuje s velkým množstvím zdrojů a pracuje i se zahraničními zdroji, které vhodně                
doplňují ty české a přináší poznatky o dané problematice i zahraničním kontextu.  
      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1      Jaké hypotézy by autor pro svoji práci stanovil? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

 
A (výborně) ☐     B ☐     C ☐     D ☐     E ☐     F (nedoporučuji k obhajobě) ☐ 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum:       9.6.2018                                                                               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! 
 


