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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) 

Autorka si zvolila zajímavé a originální téma bakalářské práce, jejíž cíl i techniku, předeslané v tezích, dodržela. 

Ke změnám došlo ve struktuře práce (konkrétně v pořadí některých kapitol a podkapitol) a oproti původnímu 

záměru byl vynechán rozbor některých pojmů. Tato odchýlení považuji za vhodná a autorka je v práci 

odůvodnila. 

 

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 A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Teoretická část práce je zpracována výborně, je dostatečně obsáhlá a autorka v ní podrobně a srozumitelně 

vysvětluje veškeré koncepty, s nimiž v práci operuje. Rovněž je zřejmé, že je autorka s problematikou důkladně 

obeznámena, tématu rozumí a je schopna je zpracovat v odborném textu. Hodnocení bylo mírně sníženo z toho 

důvodu, že autorka často pracuje se sekundární literaturou a primární zdroje si zřejmě nedohledala, což vedlo 

k problémům s citacemi a poznámkovým aparátem, jimž se věnuji níže. Empirická část práce je také kvalitní, 

autorka si vhodně zvolila metodu kvalitativní obsahové a obrazové analýzy, jejíž aplikaci zvládla a došla 

k relevantním, přínosným závěrům. 

 

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 E 

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 

E 



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) 

E 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Formální úroveň práce bohužel neodpovídá té obsahové. Ačkoliv je práce dobře strukturovaná, opakovaně se 

v textu objevují překlepy, gramatické chyby, přebývající či naopak chybějící slova nebo slovní spojení. Textu by 

prospěla korektura. Dále se v práci opakovaně objevují odkazy na literaturu, u nichž je uveden rok vydání 

publikace, ale chybí odkaz na konkrétní strany. Týká se to i přímých citací (např. citace Josefa Kotka na str. 15). 

Závažnější je však fakt, že  publikace těchto autorů nejsou uvedeny v seznamu literatury (jde např. o práce 

Liesbet van Zoonen, Judith Butler, Andrey Dworkin a dalších). Příčinou je zřejmě skutečnost, že autorka teze 

uvedených odborníků citovala či parafrázovala prostřednictvím sekundární literatury, ale primární zdroje 

nedohledala. U některých vysvětlivek v poznámkách pod čarou, které působí tak, že nejsou autorské (mohu se 

však mýlit), odkazy rovněž chybí (např. na str. 45 a 46). Přílohy jsou vybrány a zařazeny do textu práce vhodným 

způsobem, grafická úprava by ovšem zasloužila drobný zásah (jednoslovné předložky na konci řádků). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Z obsahového hlediska je práce na vysoké úrovni, autorka v teoretické části i nepoučeného čtenáře čtivou formou 

seznamuje s tématem a relevantními koncepty, které v empirické části vhodnou metodou a přesvědčivým 

způsobem aplikuje při analýze vizuálního alba Lemonade zpěvačky Beyoncé. Veškeré dílčí závěry (zobrazování 

ženského těla jako symbolu hrdosti, kulturně a historicky specifické odkazy aj.), které z analýzy díla vyplynuly, 

považuji za mimořádně zajímavé a poučné. Uvítala bych pouze, kdyby autorka v závěru nebo v diskusi, která 

v práci trochu chybí, vyjasnila svou vlastní badatelskou pozici a problematizovala skutečnost, že analyzované 

dílo neinterpretuje z perspektivy Afroameričanek, kterým je určené (jak sama autorka tvrdí hned v úvodu práce 

na str. 8), což může mít svůj dopad na výsledek rozboru. Tento drobný nedostatek ale neovlivnil celkové 

hodnocení, které snížily zejména uvedené formální problémy, tedy chyby v citování, neúplnost seznamu 

literatury a jazyková úroveň práce. Z uvedených důvodů bakalářskou práci celkově hodnotím stupněm C. 

 

 

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! 

 


