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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) 

      

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

 

2.1 Autorka dobře propojuje literaturu ze světa módního průmyslu s tou o médiích a žurnalistice. Možná mi 

v seznamu zdrojů trochu chybí Lipovetského "Říše pomíjivosti", která nabízí filozoficko-sociologický pohled na 

věc, je čtivá a provokativní. Na druhou stranu oceňuji důkladné pokrytí již existujících výzkumů. Též je velmi 

správné užití množství relevantní zahraniční literatury.   

 

2.2 Autorka dokáže na pozadí vývoje módy vhodně předložit politický a kulturní kontext, samostatně formuluje 

myšlenky a krok za krokem čtenáře povádí tématem.  

 

2.3 Je třeba ocenit odkrytí celého procesu výzkumu krok za krokem, názorně a velmi pečlivě! 

 

2.4 Závěry jsou podložené, logické, náležitě vysvětlené - pochvala patří i za závěrečné důkladné popsání limitů 

výzkumu a další vyhlídky do budoucna, možnosti navazujících výzkumů (kvalitativních).   

 

 

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.) 

C 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

 

3.1 

 

Struktura práce je dobře zvolená, logická.  

 

3.2  

 

V úvodu chybí odkaz na jeden ze zdrojů (výzkum Potenciál módního sektoru ČR), podobně na začátku oddílu 

1.1.4  i dále.  

 

Na str. 11 asi zapomenutý rok? (zdroj "Retro – Česká televize, doplnit rok") 

 

Na str. 21 chybí zdroje u sledovanosti Instagramu.  

 

Na str. 22 by prospělo odkázat na zdroj vysvětlení u dandysmu.  

 

Vždy, i u odkazů na homepage stránek, je třeba citovat dle normy (nestačí www.vogue.cz, jako na str. 35). 

 

3.3 

 

Obecně by bylo vhodnější za každou převzatou myšlenku/tezi/tvrzení uvádět zdroj - raději klidně více než méně. 

Začátkem oddílu 1.1.1 je celá řada historických poznatků, ale jen jeden zdroj - vychází to všechno 

z Nachtmannové jakožto parafráze jejích myšlenek? Podobně v druhé půlce str. 7 (od Arnoštky Roubíčkové 

dále) a na dalších místech. 

 

 

3.4.  

 

Bylo by lepší zachovat počáteční neutrální styl psaní - v 1. kapitole autorka přejde do 1. os. mn./jedn. č., čemuž 

je v odborných textech lépe se vyhnout. Vrací se k tomu i v pokračování práce. 

 

Na str. 6. pozor na pravopis! Renesance a humanismus přinesli v dějinách zlom ve vnímání kultury, estetiky i 

každodenního života a položili základy pro vznik módy jako společenského fenoménu. Poskytli nový světský 

pohled na jednotlivce a jeho význam ve společnosti. Lidé přestali nad životem přemýšlet jako nad složitou 

cestou do Ráje, namísto toho se snaží vysvětlit úlohu člověka na zemi. 

 

Str. 7. "vlastenecká propaganda"? Dokázala byste vysvětlit, proč volíte toto zabarvené slovo? 

 

Str. 8. "západních sentencí" - myšleno intencí?  

 

U přímých citací v angličtině by bylo lepší přeložit je (do poznámky pod čarou) - str. 23 

 

Pozor! Nikoliv NADPIS, ale vždy TITULEK, studujeme přece žurnalistiku a média :-)  

 

 

3.5  

 

Úprava slušná, dobře, že jsou v práci zahrnuty grafy dat čtenosti z Unie vydavatelů nebo o ženkých časopisech. 



 

Tučný font se v odborných textech zpravidla nepoužívá (a priori).   

 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Práce se zajímavým a aktuálním tématem je obsahově na velmi dobré až výborné úrovni - navrhuji hodnocení B 

kvůli výše zmíněným výtkám (pozor na důslednost při citování - u odborných textů se bez toho člověk vážně 

neobejde), avšak při kvalitní obhajobě a zodpovězení otázek (níže) nejsem proti hodnocení A.  

 

 

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

5.1 Na konci oddílu 1.2.1 hovoříte o "schizofrenní struktuře" časopisů o módě, že "cílem redakce je saturovat 

nejen čtenáře… ale také inzerenty". Pozorujeme tento fenomén podle vás i jinde než v tisku a online 

magazínech? A napadlo by vás, v jakých dalších tematických odvětvích mimo módy přechází tento 

symbiotický (a též pragmatický) vztah ve vámi zmíněnou schizofrenii?   

5.2 Na str. 20 zmiňujete, že se "mnoho výzkumníků domnívá, že budoucnost pro tištěná periodika nevypadá 

příliš pozitivně" - o které výzkumníky jde? Zmiňujete pouze opačný postoj (Zhao), ačkoliv toto téma by 

stálo za širší úvahu. K jakému postoji a proč se vy po "ponoru" do této problematiky osobně přikláníte?  

 

 

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

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 31.8.2021                                                                                          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! 

 


