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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 diplomové práce vypracovala práci v souladu s vypracovanými tezemi, cíl práce naplnila.   
 
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 B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Nikola Žbírková pracovala s přiměřeně rozsáhlým souborem literatury; téma které zpracovával je poměrně 
rozsáhlé a vyžaduje nejen dobré pochopení témat populární kultury,  ale především společenských vztahů v době, 
která je předmětem analýzy. Nepochybně je třeba vycházet i z dobré znalosti mediální struktury a z vazeb mezi 
jednotlivými druhy médii (např. filmem a tiskem). Diplomantka se pokusila v prvních třech kapitolách se s těmito 
problémy vyrovnat. V první kapitole vymezuje základní pojmy, ve druhé kapitole se věnuje charakteristice médií 
daných období a ve třetí kapitole představuje tituly časopisů, které analyzuje. V kapitole 1.2 vymezuje pojem 
bulvár, ale nejsem si jistá, zda by nebylo lepší vymezit pojem časopisy pro ženy a když už je v práci zařazená 
podkapitola o bulvárním tisku, pak mi chybí vysvětlení pojmu seriózní média. Z hlediska metodologie mi v práci 
chybí popsaný vzorek, kolik čísel autorka zkoumala (je ovšem možné, že jsem tuto část přehlédla).    
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 
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.)  

A 

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)  
Diplomová práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Domnívám se však, že by i 
jednolivé podkapitoly měly mít shodnou strukturu: v kapitole 3 jsou u časopisů Eva a List paní a dívek  graficky 
zdůrazněna jména  šéfredaktorek, u dalších listů mi to chybí. Z hlediska jazykového i stylistického je práce až na 
naprosté drbnosti např. s. 4 Northcliff, s. 5 malí lide), v pořádku.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce Nikoly Žbírkové se věnuje zajímavému tématu, které zahrnuje období let 1930 až 
1938 ve dvou časopisech pro ženy a období let 2000 až 2008 rovněž na příkladu dvou časopisů pro ženy. 
Metoda, kterou autorka použila je nepochybně adekvátní, chybí mi však shrnující závěry výsledků výzkumů.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Přes všechny velmi složité grafy, by mě zajímalo, zda v jednotlivých sledovaných etapách došlo k posunu 

v zobrazování celebrit, jak dlouhé byly intervaly zobrazování jednotlivých celebrit? Dají se najít mezi 
oběma etapami  shody, popř. rozdíly ve zobrazování celebrit?  

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.    
 


