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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 se v práci značně odchýlila od původních tezí. Předně se rozhodla pro jiný věkový segment 

výzkumného vzorku (první skupina měly být divačky 20-30 let a druhá 48+, zatímco pak realizovala výzkum 

s první skupinou 15-19 let a druhou 30+). Navíc není jasné, co se míní tím věkem, jestli je to jejich současný věk 

nebo věk, který jim byl, když poprvé sledovaly seriál Sex ve městě. Pokud je to ta druhá varianta, relevantnost 

výzkumu je podle mně malá, neboť jde navíc o vzpomínkový diskurz a nikoliv přímou autentickou a současnou 

zkušenost. Škoda, že toto odchýlení autorka v úvodu nijak nevysvětluje (snad jsem to nepřehlédl) a hlavně 

neodůvodňuje.  

Dále autorka počítala s cca 20 rozhovory a podařilo se jí získat jen 7, což podloženost závěrů neposiluje. 

Dále se autorka odchýlila od původních tezí rozšířením o stereotypizaci, což je ovšem logické.   

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru E 

 

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

Autorka usadila seriál a jeho "vliv na divačky" do čtyř tematických celků - stereotypizace, gender, postfemismus 

a konzumní  způsob života. Každý tento segment prezentuje v teoretickém rámci, a s výjimkou prvního 

(nejpovrchněji pojatého) jej hned aplikuje na zkoumaný seriál. Vzhledem k tomu, že jde o vcelku samostatné a 

značně široké rámce, používá jen základní literaturu. Je to trochu úlitba zadání "teoretické části magisterské 

diplomové práce," je to škoda, protože pak na každý ze segmentů zbývají tak 4-8 stran výsledného 

textu.V jednom místě mluví dokonce o "potřebných definicích". Škoda. Kdyby si vybala jeden segment a šla do 

hloubky, bylo by to podle mého čistší. 

Aplikace této literatury proběhne vždy hned v závěru dané kapitoly a s praktickou částí je již propojena jen 

vzdáleně, resp. tematicky - např. že se autorka prostřednictvím rozhovorů snaží zjistit, jak respondentky vnímaly 



seriál v kontextu postfeminismu (a zjišťuje, že o něm nejen nevěděly, ale že jim to bylo v celku jedno). 

Rozhovory jsou provedeny pečlivě, ačkoliv věkové rozvrstvení respondentek žádné výsledky nepřineslo. 

Problém práce spatřuji v tom, že zkoumá více "zajíců najednou", což jsou nadto tak vágní parametry jako:  

"motivace, postoje, názory, okolnosti a pociťované vlivy mediálního obsahu na narátorky". A vzhledem k jejich 

nereprezentativnímu výběru, který by přinášel nějaké nová zjištění, pak je celý text pouze banálním 

konstatováním. 

 

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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

Co se strukury práce týče, má svoji logiku, ačkoliv se podle mého nemusela rozdrobovat do tolika segmentů a 

genderová stereotypizace by jako hlavní téma práce úplně stačilo. Podloženost závěrů - pokud výsledkem mělo 

být, že se autorka snažila přijít s postfeminismem a zjistila, že se to zcela minulo účinkem, pak je to zajímavý 

výstřel, ale zcela mimo zkoumanou realitu. Jinak totiž nedošla k žádnému objevnému zjištění. 

Terminologii oboru autorka jistě ovládá, horší je to se stylistickou rovinou práce. Věty jako: 

"aktivní publikum je opakem diváckého typu "televizní povaleč", nebo "všechny respondentky … 

nezohledňovaly genderovou perspektivu" (snad žádná z respondentkem nezohledňovala…), "publikum jako 

takové podléhá několika možným dělením" (i buněčnému?), "pasivní pojetí publika je poněkud zastaralé" - to je 

příklad vět, kdy to je i na hranici pravdivosti, až k. Nevím třeba, jak autorka dospěla ke větě, že "kulturální 

studia nejsou samostatnou disciplínou". Interdisciplinarita oboru ještě neznamená, že není samostatnou 

disciplínou.  

Dále kladu otázku, proč práce není číslována? (Sám mohu pak těžko odkázat na zmiňované věty.) 

Proč se mluví o "Lazarsfeldovi, Barelsonovi a Gaudetovi", aniž by se použila jejich křestní jména - zas tak 

důvěrně se jistě s autorkou "neznají". 

Proč u představených feministických teorií a fází feminismu někde jsou roky a někde ne? 

Jmenovala se ona revoluce Velká francouzská revoluce nebo Francouzská revoluce? 

Bohužel těchto nedomyšleností a nedotažeností je v práci mnoho.  

Jako přílohou je 7 rozhovorů s respondentkami, což je jistě v pořádku. 

  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Východiskem práce je, že autorka sama má seriál Sex ve městě ráda a zajímalo ji, jaký vliv měl tento mediální 

produkt na různé věkové kategorie žen, resp. jak vnímaly či nevnímaly jeho různé aspekty. Tyto aspekty se 

prvotně týkají stereotypizace v médiích, a té dále vztažené na genderovou stereotypizaci.  

Ukázalo se, že aplikovat principy postfeminismu bylo liché východisko a zcela se minulo účinkem. Budiž, i to je 

výsledek. Dvakrát je to potvrzeno tvrzením z jiného výzkumu, že Česká republika je mezi mála zeměmi EU, 

které lpí na tradicích, resp. tradičních rolích. Na to ovšem nepotřebujeme postfeminismus, podle mého, resp. 

potřebujeme ho na to, aby se to změnilo (má-li se to změnit). 

Problémem práce je: 

- malý vzorek (7 rozhovorů) 

- nereprezentativní vzorek (věkové rozvrstvení nakonec nehrálo roli, a nešlo o přímou reakci na seriál, ale 

vzpomínka na něj, a hlavně - všechny respondentky přijaly seriál kladně, nebylo tedy o čem diskutovat) 

- kapitola "Vnímaný vliv" - už její název odhaluje slabinu, že 7 žen sice nějaký vliv "vnímá", ale jako výsledek 

výzkumu je to nerelevantní. Kdyby to byl výsledek posezení 7 žen u kafe (trochu jako v Sexu ve městě), asi by 

to byl jiný žánr, ale odpovídalo by to tomu lépe. 



- práce absolutně nepracuje s principem typizace postav dramatického tvaru/seriálu. Je jednoduché nahlížet 

postavy Sexu ve městě jako jasné stereotypy, ale takový náhled je také stereotypní. Autoři zvolili typizaci postav 

z nějakých důvodů, mají reprezentovat nějaký dramatický typ - pokud se tento nijak neproměňuje a v čase 

nevyvíjí, pak to jen dokládá plochost seriálu a možná jeho komerční podbízivost, postavenou na principech, 

které prostě na cílovou skupinu "fungují".  

Pokud respondentky považují Charlottu za ne-feministku, protože přijala roli matky a tím ženskou roli, 

nepovažuji to já za žádné překvapení. 

Celou dobu čtení práce jsem si kladl dvě otázky: mohu já jako muž posuzovat zkoumané vlivy, neměla být 

oponentem nějaké žena? Odpověděl jsem si, že bude i pro autorku cenné, když si práci přečte muž. Navíc mně se 

se seriál také líbil a posílil stereotypní představu nezávislých intelektuálek, které si mohou dovolit žít svobodně a 

v luxusu, ale jsou ve skutečnosti do hloubi duše nešťastné. Jediná Charlotta se dokázala z tohoto prázdna 

vymanit. (To je pouze moje interpretace.) 

A s tím souvisí druhá otázka, kterou jsem si kladl: tato typizace postav, resp. stereotypizace ženskému světu 

pomohla nebo mu ublížila? To by mě zajímalo daleko víc, jak právě toto vnímají ženy, než to, jestli vnímaly 

postfeministický diskurz.  

Když autorka popsala jev zvaný "akademický feminismus", určila podle mne paradigma této práce. Je škoda, že 

se s respondetkami nedostala k podstatnějším závěrům.  

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 12% - jde zásadně o ocitované texty, které jsou buď ve formě parafráze s uvedením zdroje a nebo přímo 

o citace opět s uvedeným zdrojem. Tedy v pořádku. 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

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.    

 


