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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) 
Vedoucí práce oceňuje na tomto místě posudku aktuálnost i závažnost zvoleného tématu. V úvodu diplomantka 
vhodně objasňuje změny oproti schválené tezi (viz stranu 6): "V teoretické části přibyla krátká kapitola, která 
definuje znásilnění z hlediska českého zákona. V praktické části došlo ke změně názvů jednotlivých kapitol. 
Autorka také nakonec pro výzkum využila pouze kvalitativní obsahovou analýzu, která téma daleko lépe 
uchopuje a popisuje. Aby nebyla práce příliš rozsáhlá a zkoumaný vzorek nebyl příliš široký, a téma tak bylo 
možno pojmout komplexně a hluboce, byla vynechána i komparace s bulvárními médii a nakonec byl zkoumán 
vzorek pouze čtyř zpravodajských serverů." Výše citované změny vedoucí i konzultant práce schválili, protože 
se jim jevily jako vhodné a funkční.      
 
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 B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka prokazuje schopnost pochopit a interpretovat odbornou literaturu i použité prameny. Na straně 
jedné vedoucí práce oceňuje autorčinu angažovanost ve zpracovávaném tématu, na straně druhé text obsahuje 
některá tvrzení, jež jsou na hraně přijatelnosti odborného textu. Např. na straně 57: "… když je nějaký jev 
ignorován, nebrán vážně a jeho pachatelé/pachatelky jsou oproti obětem ve výhodě, je pak pro tento jev 
jednodušší se rozrůstat a existovat dál ve velkém početním měřítku…". Skutečnost, že za tímto tvrzením zůstala 
poznámka z konzultací "(nedává smysl, já vím, upravím, ale myšlenka zůstane)", vypovídá o tom, že si je 
diplomantka některých prohřešků proti odbornému stylu vědoma.  
   
 
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 A 
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 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

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

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výsledný dojem z předložené práce kazí prohřešky proti mateřštině. Např. opakované psaní oficiálního názvu 
Policie ČR s malým písmenem p (např. str. 4), dále chybné skloňování "… v mnoha analyzovaných článkách 
byly na oběť jistým způsobem aplikovány mýty o znásilnění… " (str. 51), či překlepy a neobratná vyjádření "Na 
Tyto závěry se však dají aplikovat pouze na zkoumaný vzorek…" (str. 57) apod.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená práce si zaslouží býti obhájena. Definitivní hodnocení vedoucího práce bude vycházet z průběhu 
ústní obhajoby.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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:                                                                                                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! 
 


