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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) 

1.1 - 

1.2 V tezích je přislíbeno doplňkové zapojení kvantitativní analýzy, které v práci chybí. Údaje o četnosti 

popisovaných jevů by však byly vhodné, neboť autorka vytváří řadu obecných tvrzení, někdy však patrně z příliš 

malého vzorku (viz níže 2.4.3.2). 

1.3 -  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 

 

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

2.1 Zásadní problém je nepřítomnost zdrojů, které by poskytly oporu metodě (ať už lingvistických, či 

lingvisticko-sémiotických). Přestože jedním z klíčových konceptů analýzy je pojem "konotace", postrádá 

odborný zdroj, což se pak projevuje při analýze. Přestože autorka uvádí, že půjde o sémiotickou analýzu, žádná 

literatura k sémiotické analýze zde není (nad rámec kapitoly z Trampoty a Vojtěchovské, kteří však nenabízejí 

potřebnou lingvisticko-sémiotickou analýzu). 

2.2 Literatura, která je v práci použita, je interpretována většinou náležitě. Největší nedostatek v aplikaci je 

skutečnost, že autorka používá v souvislosti se zkoumanými označeními i anglické zdroje, aniž by reflektovala 

odlišnou povahu anglického jazyka. 

2.3 Zkoumání konotací a kontextů je dobrý záměr. Problémem je skutečnost, že chybí interpretační klíč pro 

určování kontextů, v důsledku čehož některé působí jako ad hoc (např. kategorie "neutrální označení") a další se 

zdají být nadbytečné ve vztahu ke zkoumanému tématu, neboť relevantní zjištění jsou obecná, bez vztahu ke 

kategorii (tedy, autorka tam vztahy ke kategorii nabízí, většinou však nejsou přesvědčivé). V případě konotací je 

patrné, že autorka nezná přesně význam tohoto pojmu, neboť slovo používané ve větě, která je o něčem 

pozitivním, nemusí mít pozitivní konotaci (např. ve větě "Jedna slečna už dávala dřeň dokonce podruhé." (s. 25) 



neznamená dárcovství dřeně, že by slovo "slečna" mělo pozitivní konotaci). Problematické jsou i některé další 

lingvistické výroky, např. „Na rozdíl od zmiňované angličtiny má totiž [čeština] tři rody“ (s. 11) - angličtina má 

také tři rody, jen je minimální rozdíl v jejich projevech. 

2.4  

2.4.1 Záměr práce je dobrý, zásadní problém však spočívá již ve výběru zkoumaných slov, tj. "mladík" a 

"slečna". Jak autorka uvádí v závěru i několikrát v průběhu práce, tato slova nejsou ekvivalenty; to je však 

zřejmé již od počátku a autorka neuvádí, proč vybrala zrovna tato slova - tím spíše, že nejde ani o jazykové 

(když ne významové) ekvivalenty: opakem slova "mladík" je "mladice" a opak slova "slečna" v češtině není (v 

angličtině by tomu bylo asi nejblíže slovo "bachelor"). Autorka píše, že chce zkoumat "v jakých kontextech jsou 

užívána slova označujících mladé muže (mladík) a mladé ženy (slečna) v českých celostátních denících" (s. 8) - 

jde však jen o dvě slova z mnoha (mládenec, kluk, hoch, chlapec, chlap, chlapík, mladý muž, mladý pán a 

obdobně u žen). Volba pouze dvou slov, a to navíc takových, která nejsou ekvivalenty, možnost práce přijít s 

relevantními zjištěními, velmi snižuje. 

2.4.1.1 Součástí problému volby těchto dvou slov je i fakt, že kapitola věnovaná jejich definování ("Etymologie 

slov") je mimořádně krátká a paradoxně neobsahuje odkaz na etymologický slovník. I uváděný zdroj (Jazyková 

poradna) však naznačuje, že slovo "slečna" nemá ekvivalent. 

2.4.2 Patrně nejslabší stránkou práce je argumentace. Práce obsahuje řadu nepodložených tvrzení; část z nich je 

způsobena patrně špatným chápáním klíčových termínů (viz konotace, 2.3). Další část je patrně způsobena 

skutečností, že autorka zná řadu zajímavých jevů z oblasti genderové lingvistiky, které se v textu mohou 

objevovat, a chce tyto znalosti co nejvíce uplatnit, následkem čehož někdy působí - v kombinaci s nedostatkem 

argumentace - poněkud roubovaně. Třetím důvodem je nesrozumitelná či chybná argumentační linie. 

2.4.2.1 V souvislosti s chybnou argumentací je potřeba upozornit na dvě místa (s. 26 a 27), na nichž autorka 

mluví o záměrech médií (dokazovat negativní konotaci slova "mladík" tím, že v článku bylo použito méně 

užívané sousloví "mladý muž", neboť média straní mužům, je absurdní: "Pokud by působilo slovo [mladík] 

neutrálně nebo pozitivně, nebyl by pro novináře v tomto případě důvod ho nepoužít." (s. 27).) Autorka nejenže 

opomíjí prvky, jako je individuální styl, ale především vyvozuje intence autora ze zkoumaného obsahu, což 

ovšem v zásadě není možné, neboť jde o jeden z limitů obsahové analýzy. 

2.4.3 Práce zkoumala 57 článků (pokud jsem to dobře spočetl) a nalezla 13 kategorií dle kontextu užití. Jsou zde 

dva problémy: 

2.4.3.1 Vzorek tvoří 4 celostátní deníky, zkoumané období 1 rok, klíčová slova "mladík" či "slečna". Nikde však 

není uvedeno, zda bylo zkoumáno pouze zpravodajství, či také publicistika, případně i články patřící do 

"oddychových", spíše časopisových rubrik (životní styl, celebrity atd.). Pokud bylo zkoumáno vše, bylo by dobré 

zohlednit kategorii, neboť vykazují odlišný styl. 

2.4.3.2 Velmi důležitý je problém opomenutí kvantitativního faktoru. Pokud bychom počítali např. 1,5 výskytu 

slova "mladík" či "slečna" na článek, máme 86 výskytů, což při 13 kategoriích činí necelých 7 výskytů na 

kategorii. Při takovýchto číslech se není možné pouštět do zobecňování, jak činí autorka (např. u kontextu 

"vzpomínka" jde patrně o dva výskyty slova mladík a žádný výskyt slova slečna). V práci navíc chybí tabulka s 

přehledem toho, jaké kontexty se vyskytly kolikrát, ideálně i s odkazy na články. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

3.1 - 

3.2 Seznam literatury obsahuje smíchané odborné zdroje a zkoumané články, což je velmi nepřehledné. Odkazy 

v textu postrádají konkrétní strany, jednou dokonce v případě přímé citace (s. 16). 

3.3 Když autorka ilustruje popisované jevy úryvky zkoumaných článků, dává je do závorky, ale nikoli do 

uvozovek, přestože předpokládám, že jde o přímé citace. 



3.4 Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň. 

3.5 - 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Oblast genderové lingvistiky, kterou si autorka vybrala, je pro mediální studia relevantní a důležitá a autorka 

prokázala její poměrně dobrou znalost, především v oblasti různých genderových jevů, které se mohou v jazyce 

vyskytovat. V této souvislosti kladně hodnotím i fakt, že literatura, kterou autorka používala, je současná, 

aktuální. Metoda, kterou autorka používá, sice není sémiotická, jak deklarovala, ale přesto je na obecné úrovni 

plně přijatelná; k jejímu aplikování by však byla zapotřebí hlubší znalost zvolených lingvistických termínů. 

Zcela zásadním nedostatkem práce je fakt, že zkoumaná dvojice slov ("mladík" a "slečna") nejsou ekvivalenty 

typu "muž a žena", což výrazně omezuje výpovědní hodnotu možných zjištění. Vhodné není ani porovnávání 

českých pojmů s anglickými bez zapojení translatologického kontextu. Značným problémem je argumentace v 

empirické části, která mnohdy působí mylně (ať už kvůli zkratkovitosti nebo z jiných důvodů), a to včetně 

zobecňování zjištění za základě velmi malého vzorku. Po formální stránce je práce v zásadě v pořádku, velmi 

kladně hodnotím vysokou jazykovou úroveň. Na závěr bych chtěl dodat, že z hlediska struktury práce, jejího 

výzkumného záměru i přítomnosti skutečné analýzy se práce blíží spíše diplomovým pracím, což je rovněž třeba 

ocenit. 

 

 

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

5.1 Na základě čehož jste vybrala zrovna dvojici "mladík" a "slečna"? Zvažovala jste možnost provádět 

výzkum bez omezení na konkrétní slova, tj. zkoumat, jaká všechna možná slova pro mladé lidi se 

objevují v médiích a v jakých kontextech? 

5.2 Z jakého důvodu jste uvedla, že půjde o sémiotický výzkum? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 - 

 

 

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: 31. 5. 2021                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 



 


