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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Dobešová Mirka  
Název práce: Mediální zobrazení a stereotypizace transgenderu v českém tisku 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Tejkalová Alice 

Pracoviště: katedra žurnalistiky IKSŽ 
 
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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V práci se vyskytují překlepy, například v anglické verzi anotace ame místo aim, na s. 12 názvu místo názvů, na 
s. 15 Goring místo Göring, občas chybná interpunkce. Za nesmysl považuju tvrzení ze s. 9, že MF DNES je na 
českém trhu OPOZITUM Blesku. To by znamenalo, že když je Blesk bulvární, je MF DNES intelektuální deník, 
což rozhodně není pravda. Jako nezbytně nutný nevidím v práci seznam článků zahrnutých do analýzy, stačí 
odkazy na konkrétní texty ve správné bibliografické formě, pokud už ale máte seznam článků v příloze, měly by 
být uvedeny včetně autorů a s dalšími náležitostmi dle bibliografické normy. Též mi není jasné, proč máte teze 
svázány na konci a ne na začátku práce. Oceňuji slovníček pojmů, v tomto typu práce, která se zabývá mediální 
reprezentací menšinové sociální skupiny, je nezbytný. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Mirka Doešová předložila z mého pohledu velmi zajímavou, zdařilou a čtivou práci s kvalitními teoretickými i 
metodologickými východisky. Autorka sice místy sklouzává k publicistickému stylu viz citace o Sněhurce a 
interpretace tohoto citátu na s. 18, ale na druhé straně je zde zjevná odvaha interpretovat, analyzovat, a nejen 
popisovat, což je častý neduh bakalářských prací. Jediné, s čím bych polemizovala, je výrok autorky v úvodu, že 
chce zkoumat negativní dopad na sociální skupinu translidí. K tomu nemůže dospět na základě analýzy 
mediálních obsahů, na to by musela analyzovat publikum, například za pomoci hloubkových rozhovorů. Takto 
lze o vlivech pouze spekulovat, ale nelze je zkoumat. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Píšete, že v MF DNES přes nárůst tematického obsahu nepoužívá slovo transvestita v titulku. Čím si to 

vysvětlujete?  
5.2 Souhlasila byste s interpretací, že je to proto, aby neodradila čtenářky a čtenáře?  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


