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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 ve výsledné práci vychází ze schválených tezí, pouze drobně pozměnila znění výzkumných otázek, aniž 
by tím ovlivnila cíl výzkumného projektu.  
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Veronika Pozníková ve své práci užitečným způsobem systematicky zmapovala konkrétní reklamní oblast, 
kterou využila jako případovou studii genderové stereotypizace v reklamních obsazích. Práci zasazuje do velmi 
širokého kontextu, který jí následně umožňuje funkční interpretaci získaných dat se zohledněním sociokulturního 
kontextu, platné legislativy a dalších klíčových aspektů. Analýza je provedena systematicky, podle pravidel 
sémiotické analýzy, a data jsou následně funkčně interpetována.  
Jen místy autorka sklouzává k poněkud zavádějícím tvrzením, např. na s. 14 píše, že "Televize se již desítky let 
stabilně drží na vrcholku v žebříčku nejmocnějších masových médií." Nespecifikuje ale, v čem přesně moc 
televize spočívá a zda slovo "nejmocnější" je z odborného pohledu skutečně vhodné, nebo spíše nevhodně 
podporuje laický pohled na média jako velmi mocná sama o sobě. Práce sice nepřináší zásadně objevná (ve 
smyslu překvapivá) zjištění, ale je užitečným pohledem na trendy ve vývoji genderových stereotypů 
v reklamních obsazích.   
 
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  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 



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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Po formální stránce hodnotím práci jako standardní, text je psán čtivě, struktura práce je logická a funkční.  
V textu jsem našla jen občasné překlepy. Také kolegyně Köpplová je křestním jménem Barbara, nikoli Barbora. 
Za nevhodný považuji hovorový výraz "v reálu" místo "ve skutečnosti" nebo "v realitě" (s. 88), 
z terminologického hlediska autorka často píše o mediální prezentaci genderových rolí, zřejmě by bylo vhodnější 
psát o "reprezentaci" nebo "reprezentacích". 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Veroniky Pozníkové je kvalitní a oborově užitečnou kvalifikační prací, která prokazuje 
autorčinu schopnost realizovat smysluplný výzkumný projekt v oboru mediálních studií a získaná data funkčně 
interpretovat v širokém historicko-společenském kontextu. 
 
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 9 %, jde zejména o bibliografické údaje a shodné části kvalifikačních prací. 

 
 
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. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    



 


