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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)
Tereza změnila seznam respondentek, tato změna je ale dána překážkami, které nemohla ovlivnit (redaktorky
neodpovídaly, odmítly se na rozhovorech podílet), zdůvodnění je proto vhodné.
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
A
B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Tereza zpracovala dostatečné množství literatury, některá díla jsou doknce v angličtině. Teoretická část je
vyčerpávajícím a přehledným přehledem historických přehled i důležitých teoretických koncepty. Ty pak Tereza
aplikuje i při konstruování otázek pro rozhovory. Analytická část je pak poctivá a pečlivá, možná je škoda, že se
Tereza až tak přísně držela otázek a nepustila se do "hloubkovějších" rozhovorů. Tyto oblasti ji pak limitovaly i
při kódování rozhovorů.
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

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.)

Hodnocení písmenem
A
A
A

3.4
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je napsána velmi pečlivě, ať už jde o stylistické úpravy či samotný styl. Přestože se jedná "jen" o
bakalářskou práci, Tereza si velmi obratně osvojila akademický styl, práce je jasná, přehledná a dostatečně
odborná.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Tereza pracovala celou dobu na práci velmi poctivě - konzultovala, oslovovala respondentky, upravovala
teoretickou část atd. Výsledkem je kvalitní bakalářská práce, která nabízí spoustu hodnotných poznatků a náhled
na sebdefinici českých redaktorek.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jakým stereotypům podle vás mohou čelit mužští redaktoři v audiovizuálních médiích?
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)
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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!

