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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) 

Výsledná podoba práce se shoduje  s cílem, technikou a strukturou, které byly stanovené v tezích.  

 

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 E 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Diplomová práce "Genderové stereotypy v komunikaci obchodních řetězců na síti Facebook " se zabývá otázkou, 

nakolik jsou ve firemní komunikaci vybraných obchodních řetězců na Facebooku přítomná stereotypní zobrazení 

žen a jakou vyvolávají odezvu ze strany uživatelů daných Facebookových stránek.  

Teoretická část práce se zaměřuje zejména na úvod do problematiky nových médií a vyložení základních 

konceptů studia genderu, zejména ve vztahu k genderové stereotypizaci. Obě části jsou zpracovány podrobně a s 

užitím bohatě zastoupené odborné literatury. Některé pasáže jsou přímo výtečné, například vysvětlení podstaty 

stereotypu podle Hintona. Místy se ale objevuje nedostatečný odstup od zpracovávané literatury, který se 

projevuje neobratností parafrází či různými novotvary. Už samotný pojem "ženský genderový stereotyp" (na 

jednom místě byl opraven, ale jinde ponechán) v češtině nefunguje, přesnější je hovořit o např. genderové 

stereotypizaci žen. Ještě méně vhodné je spojení "zobrazení ženského genderového stereotypu" (již v obsahu 

práce); stereotypy médii nejsou zobrazovány, ale mnohem spíše aktivně posilovány, produkovány a 

aktualizovány. Na str. 13 se v parafrázi Martina Listera objevuje pojem "elektrotechnologie", který je pro češtinu 

neobvyklý, ale nenašla jsem ho ani na dané stránce Listerova textu. Bude třeba objasnit, jak autorka k tomuto 

pojmu dospěla. Na téže stránce se o remediaci uvádí, že "autoři tento proces sledují již stovky let", což připisuje 

autorů knihy Bolteru a Grusinovi dlouhověkost, kterou nemají. Část práce, která se zabývá novými médii a 

sociálními sítěmi obsahuje příliš dlouhé pasáže postavené jen na jedné, i když dobré, knize (Misunderstanding 

the Internet).  



Ve srovnání s přijatelným úvodem, který má i nadprůměrně kvalitní části, je výzkumná část problematická a 

obsahuje řadu chyb nebo minimálně neprůhledně prezentovaných výsledků. Metodologie je postavena dobře, 

výzkumné otázky i hypotézy správně operacionalizují výzkumný problém a sledují opodstatněné jevy. Proměnné 

jsou záměrně inspirované dvěma existujícími studiemi (Goffman a Plakoyiannaki). Tento přístup (ověření 

předchozích výzkumů) je přijatelný a vlastně i potřebný (vzhledem k tomu, jak vysoký se ve vědě uvádí podíl 

studií, jež nelze opakovat se stejnými výsledky). V průběhu práce se jako velká výzva jevila podrobnější 

operacionalizace hypotéz na dobře konstruované proměnné. To se po úpravách zlepšilo, ale pochybnosti se nyní 

objevují v prezentaci výsledků nebo přímo ve výpočtech.  Na str. 56 se uvádí jako velikost souboru 2504 

jednotek – ve skutečnosti se jedná o dva různé soubory o velikosti 358 a 2146 jednotek, které nelze sčítat. V 

tabulkách 7 a 8 se uvádí různé počty případů s přítomností stereotypního zobrazení ženy (jednou 79 a jednou 88 

jednotek). Není zřejmé, jak je to možné; na tento údaj rozdílný základ N nemá vliv.  V tabulce 11 je uvedeno 

N=46, velikost souboru však měla být 79 nebo 88 (podle toho, co platí) a doplněna kategorie "ostatní". Základní 

soubor nelze manipulovat tak, že se do něj zařadí jen jednotky, v nichž proměnná nabývala kýženého stavu. V 

tabulce 14 je N=108. Jak ale může ale být soubor s výskytem specifické stereotypizace podle Plakoyiannaki 

rozsáhlejší, než je celkový počet jednotek, v nichž se vyskytuje žena (105) a mnohem vyšší než dříve uváděný 

počet jednotek s genderovou stereotypizací ženy (79 nebo 88)?  Pro tabulky 15-20 platí, že všechny pracují s 

velmi malým počtem případů (například 6), ale počítají z jejich rozložení procenta – a to dokonce, i když je 

počet případů jedna! Současně je ve všech těchto tabulkách uveden N=105, což nesouhlasí se skutečným počtem 

analyzovaných jednotek.   

 

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 B 

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.)  

B 

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)  

Po formální stránce je práce celkem zdařilá, objevují se chyby v interpunkci nebo překlepy, ale spíše výjimečně. 

Užitečná a názorná je obrazová příloha a kódovací kniha včetně instrukcí v další příloze.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Doporučuji, aby práce Lenky Zieglerové byla obhájena a klasifikována stupněm D. 

 

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

5.1 Jak se v textu ocitnul pojem "elektrotechnologier"? 

5.2 Proč se objevuje odlišný počet jednotek obsahujícíh genderovou stereotypizaci ženy (77 a 89)? 

5.3 Jak se v tabulkách 15 a 20 pracuje se základem (N), z něhož jsou prováděny výpočty?  

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: 19.6. 2019                                                                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.    

 


