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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 ve své práci výrazně neodchyluje od schválených tezí.  
 
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 C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka přistoupila velmi zajímavým způsobem k tématu recepce populárního seriálu Sex ve městě jeho 
divačkami - oceňuji zejména její zájem sledovat, do jaké míry si divačky všímají dvou aspektů seriálu - 
genderové (a jiné) stereotypizace postav a silného propojení narativu seriálu s komerčními aspekty a spotřebou, 
které zdařile propojuje do zájmu o postfeministickou perspektivu. Autorka dobře zpracovává základní koncepty, 
myslím ale, že mohla více využít dostupných výkumů. Konzultovaly jsme společně např. možnost využít 
poměrně bohaté literatury k postfeministickému zaměření seriálu Ally McBealová, která by autorce jistě 
pomohla detailněji interpretovat vlastní zjištění. Zejména kapitola 3.4 o Stereotypizaci a genderové 
stereotypizaci v seriálu Sex ve městě měla být postavena na rešerších literatury - autorka v práci zmiňuje, že 
existuje řada odborných prací analyzujících obsah seriálu, celá kapitola je ale jen souhrnem děje a autorčiných 
postřehů, nikoli rešerší publikovaných výzkumů. Autorka mohla také lépe rozvést limity svého výzkumu - v čem 
může být výhodou, při jejím přístupu, že byla fanynkou seriálu? Jak je výzkum limitován tím, že všechny 
respondentky autorka získala prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích?  
Samotná zjištění jsou z mého pohledu velmi zajímavá, především to, že divačky jsou genderově zcela slepé, 
zatímco komerčních aspektů seriálu a jeho důrazu na spotřebu si všímají velmi dobře, a přitom jim nevadí. To 
vše jsou zásadní zjištění, která mohla autorka opět sebevědoměji prezentovat, k čemuž by ale, obávám se, 
potřebovala ještě hlubší studium a znalost feministických teorií a diskusí o postfeminismu. Za vysloveně 
originální považuji zjištění, že divačky spontánně promlouvaly o konzumním přístupu hrdinek k mužům - opět, 
takové zjištění by zasloužilo mnohem detailněji interpretovat. 



Z dílčích nedostatků bych ráda upozornila na dekontextualizovanou větu o průzkumu Eurobarometr (s. 32) - není 
logicky vysvětleno, s čím v práci souvisí. Podobně na s. 53 by bylo třeba lépe interpretovat, jak genderová 
slepota divaček souvisí s vysokou mírou důvěry v tradiční dělbu rolí v českém kontextu. Jsou to vše nedořečené, 
a tedy spíše matoucí argumenty. U metodologie zakotvené teorie (s. 51) mi chybí zmínka o "manuálu" metody, 
knize Strausse a Corbinové - kde tedy autorka získala přesný návod, jak analyzovat data? Axiální kódování je 
v této kapitole popsáno jen velmi zjednodušeně a celkově se domnívám, že autorka přímo nevytvořila 
zakotvenou teorii - spíše využila, zcela v souladu s možnostmi techniky, jen první dva stupně kódování.   
Na s. 38 autorka píše o nástupu fašismu k moci v roce 1933 - asi tedy míní spíše nacismus. Na s. 38 mi chybí 
zmínka o intersekcionalitě jako klíčovém aspektu 3. vlny feminismu. 
 
 
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 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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, jen častěji chápání autorčina argumentu znesnadňuje neobratná stylistika (musím 
ale ocenit posun v jazykové kvalitě oproti konzultovaným verzím práce, autorka v tomto ohledu i z hlediska 
argumentační logiky a přesnosti skutečně výrazně pokročila). Nesrozumitelná je např. věta na s. 53 - "což je 
typická tendence nadhledu u genderové slepoty". Podobně neobratná je věta "genderová slepota nebyla 
zapříčiněna sociodemografickou charakteristikou" - autorka asi spíše myslí, že tyto charakteristiky neměly vliv 
na výpovědi jejích respondentek (s. 53).  Nerozumím ani větě "stereotypy redukují a deformují svou úlohu, navíc 
ji také nadsazují" (s. 29). 
Z jazykového hlediska mě ve feministické práci zarazilo, že autorka systematicky oslovuje příjemce a 
příjemkyně svého textu v singuláru generického maskulina - jako "čtenáře". Podobně rušivé pro mě bylo 
v citacích z materiálu, že o sobě autorka píše jako o výzkumníkovi, nikoli výzkumnici.  
Zároveň bych doporučovala psát spíše o recepci než percepci seriálu, percepce je spíše smyslová. Nevhoddné je 
užití hovorových nebo jinak neodborných výrazů "randění" (s. 26) či "škatulkování" (s. 33). 
 
  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Martiny Houlíkové pro mě osobně byla cennou možností sledovat profesní růst autorky i 
obrovský posun, ke kterému v jejím přístupu k výzkumnému tématu i jeho teoretickému uchopení došlo. 
Navzdory některým výtkám výše ji považuji za poměrně zdařilý text, který nabízí některé zajímavé podněty 
k dalšímu uvažování o recepci seriálů divačkami a o významu seriálů v jejich životech.  
 
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 Shoda je 5 %, jedná se většinou o bibliografické odkazy a jiné části, které jsou diplomovým pracím 

společné.  
 

 
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: 16. 6. 2020                                                                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.    

 


