Projekty BDP k 7. 5. 2018
Obecné poznámky ke všem projektům:
Někteří studenti opravení projekt k hodnocení nepředložili!
Následující připomínky se týkají všech studentů, kteří projekt předložili. Komise důrazně
doporučuje se jimi řídit a projekt případně před odevzdáním do STAGu odpovídajícím
způsobem opravit.
Přetrvávají chyby v oddíle „studijní literatura“ (zde autoři projektů zapomínají dělit tituly tak,
jak je v zadání požadováno, anebo se odkazem na „originalitu a novost tématu“ literaturu
nevyplňují vůbec – tento postup není přípustný, ke každému tématu lze nalézt relevantní
odbornou literaturu).
Hodnocení projektů viz tabulka níže: schválené projekty jsou označeny A, neschválené N.

Studenti, kterým byl projekt schválen, mohou podat závazné zadání do STAGu.

Studenti, kterým nebyl projekt schválen, ho musejí přepracovat dle uvedených
doporučení a připomínek a teprve po zapracování připomínek a schválení finální
verze projektu navrhovaným vedoucím mohou vyplnit závazné zadání tématu DP
ve STAGu.
Pro získání zápočtu za pilotní projekt DP jsou poté studenti, kterým nebyl projekt schválen,
povinni projekt přepracovat a opravenou verzi odevzdat do čtvrtka 31. 5. 2018, 12:00.

Student
Bajnok Michal

Název
Analýza předvolebních spotů...

Hodnocení Komentář/doporučení hodnoticí komise:
neodevzdáno
N

Barcziová Aneta

Časopis Headliner...

N

Daněčková Aneta
Dobešová Kateřina
Gawlas Vojtěch
Hájovská Lýdie
Kadlecová Vendula
Kordulová Eliška
Kutálková Nikol

Publicistický pořad Newsroom...
Proměny redakce a novinářských rutin...
Výskyt aktualizačních lexikálních …
Dobová reflexe Hlučínska mezi roky...
Queerbaiting: Fenomén klamání publika
Trh s gastronomickými časopisy ...
Neverbální chování moderátorek pořadu...

N
A
A
A
A
A
A

Matějíčková Jana
Susedíková Michaela
Šťastný Pavel
Štěpánová Barbora

Analýza časopisu Vokno...
Výskyt témat a kulturní pozadí...
Aktualizační lexikální prostředky...
Povolání YouTuber

N
A
A
A

Štrejlová Sandra
Trnová Aneta

Akční ženské hrdinky...
Lexikální expresivita na titulních stranách...

Stále chybí relevantní literatura k tématu: pokud skutečně není, zřejmě bude pro
studentku problematické samotné vypracování BDP; doporučujeme podívat se v
zahraničních databázích.
Nedostatečná literatura v oddílu b) složená pouze z diplomových pracích.
Doporučujeme podívat se do zahraničních databází.

Doporučujeme více se soustředit na použité formulace.
Literatura v projektu je spíše obecného a přehledového charakteru a neodráží
zvolené téma. Formální úroveň projektu je velmi nízká.

Komise autorce doporučuje opravdu intenzivní spolupráci s vedoucí práce. Na
základě zvolené metody by mělo dojít ke zjištění širších a (a víc "kvalitativních")
A,
závěrů, než jen odpovědi na otázkou "používají / nepužívají XY genderové
s výhradou stereotypy?".
A

