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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) 

Prokop byl vlivem vnějších okolností (odmítnutí respondetek poskytnout rozhovor) nucen změnit výzkumný 

vzorek, vše ale vysvětluje a zdůvodnění je vhodné. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Prokop zpracoval obdivuhodné množství literatury i dalších zdrojů - jedná se o knihy, odborné texty v angličtině 

ale i články, kterými dokresluje a podporuje svá tvrzení (popkulturní obraz kurdských žen v řetězci H&M atd.) a 

další zdroje (videa na youtube). Množství času vynaložené na takové rešerše jistě bylo velké. Odpovídá tomu i 

kvalita teoretické části - Prokop podává zevrubný a přehledný přehled o historii i současné geopolitické situaci 

Kurdistánu, roli žen, IS atd. a je patrné, že se v tématu orientuje. O to více zamrzí absence nebo jen stručný popis 

konceptů, který by měly v podobné práci být nebo ke kterým se dokonce Prokop sám v části analytické vztahuje 

(orientalismus a kulturní apropriace, odlišný vztah "Východu" a "Západu" ke Kurdům). Jako nepatřičně stručnou 

tak považuji kapitolu věnující se obecně roli žen v ozbrojených konfliktech, ať už se jedná o roli fyzickou nebo 

symbolickou. Tyto části přitom pro důkladnou analýzu zpravodajství považuji za stejně, ne-li více, důležitou jako 

popis historie a současnosti Kurdistánu. Možná proto, že se analýza nemůže opřít o dostatečně silný teoretický 

materiál, trpí jakousi deskriptivní povrchností a často sklouzává spíš k názorovým formulacím. Stylisticky tento 

pocit podporuje i časté využití ironizujících uvozovek ("drsná bojovnice", "něžné pohlaví" atd.) u označení, která 

se tváří jako kategorie. Jejich význam ale není jasný a stanovený a tudíž publicistně vágní. Někdy také není jasné, 

zda jsou pasáže v uvozovkách citace textů nebo jen onou ironickou parafrází. Slíbená komparace, která měla být 

jádrem celé práce, je nakonec shrnuta jen v závěru, což je škoda. 

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

C 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Text je napsán odborně a pečlivě. Objevují se ale určité nekonzistentnosti - občasné využití dvou citačních norem 

(viz např. str. 20, str 36), občasné vypisování celých názvů citovaných knih přímo v textu, občasné odmítání 

generického maskulina a vypisování obou rodů. Také citování jednotlivých prací až na konci dlouhých odstavců 

je sice legitimní, ale trochu matoucí. Trošku zmatečné je také řazení podkapitol v teoretické části (Kurdové, role 

žen v konfliktech, IS a Kobani). Vhodnější by bylo věnovat se nejdříve plně geopolitickým aspektům (Kurdistán, 

IS, bitvy) a poté teorii (role žen, konkrétně role Kurdek atd.). Odlišné řazení kromě přehlednosti poskytne i lepší 

argumentační základnu pro vysvětlení oblíbenosti Kurdek v rámci západního diskurzu (např. antifeminismus IS). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Prokop sepsal poctivou a pečlivou práci na velmi zajímavé a netypické téma, do něhož se navíc očividně pustil 

až s nebývalým osobním zápalem. Prostudoval velké množství literatury, což se promítlo i v teoretické části. V té 

bohužel chybí některé důležité teoretické koncepty (především z oblastí gender studies) potřebné pro následnou 

analýzu. Ta je provedena spíše deskritivně. Navrhuju hodnotit stupněm B. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jak by se podle vás mělo informovat o kurdských bojovnicích? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


