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PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
posudek vedoucí práce 

Práci předložil(a) student(ka): Kateřina Freiová 

Název práce: Cosplay - identita, kultura, hybridizace, kmen 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci ve firmě): Alena Pařízková, Ph.D.  
  

1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Kateřina Freiová si v úvodní kapitole na str. 1. klade za cíl představit procesy socializace do kmene 
Cosplay, vytváření postavy a význam pro osobní identitu jedince. Stanovený cíl se autorce podařilo 
naplnit.  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,   
vhodnost příloh apod.): 

Předkládaná práce je proporčně vyvážená. Kateřina Freiová se nejprve věnuje představení konceptů  
a dosavadních výzkumů o zkoumaném fenoménu a ve zhruba stejném poměru představuje metody 
výzkumu a vlastní zjištění. 

V teoretické části autorka nejprve představuje základní koncepty, s jejichž pomocí nahlíží na 
zkoumaný fenomén a v závěru této části je cíleně s cosplay propojuje. Popis provedeného výzkumu je 
detailní a umožňuje “rekapitulovat” provedené výzkumné kroky. Pozornost autorka také věnuje 
etickým aspektům výzkumu a vzhledem k vlastnímu zájmu o zkoumaný fenomén svou pozici vhodně 
reflektuje.  Při prezentaci zjištění autorka vhodně používá optiku zvolených konceptů a udržuje jasnou, 
argumentačně propojenou osnovu textu. Velmi zdařilá je práce s citacemi, jejich provázání s textem a 
vlastní argumentací.  

Součástí práce jsou fotografie pořízené během autorčina výzkumu, které slouží jako ilustrace 
výzkumných zjištění. V práci je na ně vhodně odkazováno.  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,  
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Z formálního hlediska se jedná o standardně zpracovanou bakalářskou práci, se standardním 
jazykovým projevem, grafickou úpravou a správným zpracováním citací a odkazů na literaturu. 
Celková práce a jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěny.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  
 originalita myšlenek apod.): 

Předložený text je standardní závěrečnou prací na bakalářském stupni studia. Silnou stránkou je 
pečlivost a kvalita zpracování, volba konceptů, práce s citacemi. Jako slabinu lze vnímat určitou 



zkratkovitost při zapojení konceptů v analytické částí práce a málo intenzivní diskusi vlastních zjištění 
se zahraniční literaturou, kterou autorka v práci představuje.  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až  
   tři): 

- 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  Výborně 

Datum:  28. 5. 2018           
             
        Podpis: 


