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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) 

Technikou práce má být především sémiotická analýza mytologií podle R. Barthese. Autorka však jen - přespříliš 

stručně - tuto teorii zmíní, nepředstaví však metodu, jak ji chce uplatňovat; a technika zpracování materiálů 

následkem toho nemá příliš metodickou povahu. Autorka v rozborech výrazně zapojuje teorii archetypů C. G. 

Junga, kterou však v teoretické části nikde nezmiňuje, stejně tak ani v tezích.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 5 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 

 

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

2.1 Práci by prospělo méně obecných zdrojů (Burton, Jirák; Říchová; Jirák, Köpplová; Černý, Holeš; 

Doubravová) a více specifických. (Např. psát, že Peircovo pojetí je jednodušší než Saussurovo, a nečíst ani 

jednoho není šťastné.) Řada zdrojů je zbytečně populární povahy. Např. o socialistickém realismu existují jistě 

lepší zdroje než pořad Retro na ČT24. Extrémní případ je vysvětlování poměrů v poválečném československu na 

str. 34-5 - když už autorka nepoužívá jako zdroj nějakého fundovaného historika, ale článek od mírně 

kontroverzního novináře (T. Krystlíka), měla by jej citovat přímo a ne z blogu ještě mnohem kontroverznějšího 

Rosse Hedvíčka, který je navíc s prvně jmenovaným v ostrém sporu. V práci hojně využívaný C. G. Jung 

v literatuře chybí. Naopak seznamu literatury uvedeného M. Vícha jsem nenalezl nikde v práci. 

2.2 Autorka jistě zvládla prostudovat uvedenou literaturu, zejména tu zaměřenou na historii a kulturu. U 

sémiotických zdrojů zjevně neporozuměla některým skutečnostem - např. triadičnost Peircova pojetí znaku 

nespočívá v dělení ikon-index-symbol, jak tvrdí. Zejména si ovšem nepoložila otázku jak aplikovat jí vybraného 

Barthese na sémiotickou analýzu mediálních textů. (Viz níže.) 



2.3  a 2.4 Práce neobsahuje žádný popis metody(!) Skoro vůbec nepracuje s definicemi. V praktické části autorka 

pod nálepkou sémiotické analýzy představuje své dojmy. Jí vybírané prvky a jejich asociace působí nahodile. 

Zároveň zapojuje jungovské archetypy (animus, anima, stín, rarach aj.), o kterých ovšem v teoretické části vůbec 

nemluvila(!) Propojení archetypů a barthesovské sémiotiky je možné, ale vyžaduje to zpracování příslušné 

literatury a vybudování metody. 

2.5 Práce může být v jisté omezené míře přínosná v úvodních částech zaměřených na historii a kulturu, i když i 

tam jsou rezervy. Vytyčeného výzkumného cíle však nedošla. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  4 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 4 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

5 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

3.1 Práce má strukturu, která na úrovni obsahu působí výborně, z hlediska vlastního obsahu však selhává. Práce 

obsahuje řadu pasáží, které jsou pro vlastní výzkumný záměr zcela nepodstatné, vůbec s ním nesouvisejí; jako by 

se autorka snažila říci vše, co slyšela na hodinách dějin a komunikace médií. V kapitole "Závěr" mluví autorka o 

"sémiotických motivech", což je výraz, který předtím nepadl. Uvádí, že zkoumané plakáty obou ideologií mají 

společné tyto prvky: "užití správných barev, úderných hesel, zobrazení nepřítele nebo naopak ideálu člověka". 

Problém je, že barvy lze zkoumat na všem a zbylé prvky mohou být důsledkem autorčina výběru plakátů. Když 

práci chybí kapitola o metodě a její systematické uplatňování, nemůžeme čekat podložené závěry. 

3.2 Autorka se hlásí k Barthesově teorii mytologií, přitom ji však vysvětlila na pouhých 14 řádcích(!), aniž by 

objasnila terminologii, kterou používá. Dokonce ji ani neuvádí v plném rozsahu (a to jde asi o 8 pojmů). V jiných 

případech autorka zbytečně představuje koncepty, které v praktické části nevyužije, a ztrácí se v ních (např. 

Peirce). 

3.3 Poznámkový aparát víceméně v pořádku. U plakátů chybělo uvedení roku původu, což bylo podstatné i pro 

interpretaci. 

3.4 Samotná citační norma je v pořádku, akorát by tam mohlo být výrazně více citací primární literatury. Citace 

by mohly být u většího množství tvrzení v textu. 

3.5 Pravopis je neuspokojivý, chybí čárky u vložených vět, jsou zde problémy s velkými/malými písmeny, 

překlepy (básník S. K. Newman), hrubky ve shodě podmětu s přísudkem. Stylistika trpí dlouhými větami, které 

by zasloužily rozdělit. Místy pronikají prvky kancelářské angličtino-češtiny: „nacistické Německo začalo v 

propagandě používat positioning ochránce evropské civilizace“. Toto samotné by vydalo na hodnocení 2-3, ale 

problém je styl autorky, který je plný subjektivních hodnocení, jež zcela nepatří do akademického textu. 

Hodnocení mají povahu od jednotlivých přídavných jmen až po celé věty typu "Můj oblíbený komunikační 

model je Laswellův", "chybí interpunkční znaménko [...] což mě osobně velmi dráždí" či dokonce celý odstavec 

na úvod kap. 2 (str. 11), v němž autorka píše: "Nemůžeme proto vzít jednoduše nějaké plakáty a říci, co na nich 

vidíme; [...] v diplomové práci by ale takový přístup jistě neobstál.", načež se bohužel přesně toho do značné 

míry dopouští. 

3.6 Přílohy v pořádku. Akorát Morrisova kategorizace diskurzu (příloha 6) je ze sekundární literatury, což je o to 

zbytečnější, že to tam nebylo třeba zmiňovat vůbec. 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Na úrovni tezí, vytyčeného cíle a struktury obsahu působí práce výborně. Téma se zdá slibné v tom smyslu, že by 

mohlo přinést zajímavé závěry, i když zmiňovaná neprozkoumanost tématu se vztahuje spíše na omezení na 

oblast plakátu než na rozbor řeči nacistické a komunistické moci. Záměr práce působil přiměřeně, pokud jde o 

rozsah a proveditelnost. Práci bych vytkl tři podstatné chyby. 



První a zcela zásadní je naprostá nepřítomnost metody. Barthesova teorie tam je probrána mimořádně letmo, 

neuspokojivě. Autorka si patrně neuvědomila, že popis teorie ve stati Mýtus dnes není metodologickým 

návodem, že musí vypracovat vlastní metodu, skrze níž bude mytologie zkoumat. (A která jí zodpoví např. to, 

které prvky zkoumat; kdy jsou barvy důležité a kdy ne, které asociace jsou pravděpodobné a které nesmyslné 

atd.) Logicky pak následovala "dojmologie". K ní se však paradoxně připojila analýza archetypů, jejichž 

vyhodnocování bylo i poměrně trefné - zarážející však bylo, že o archetypech a jejich vztahu k Barthesově 

sémiotice nebylo v teoretické části (ani tezích) ani písmenko. Zapojit by se to přitom dalo. 

Druhou chybou je neschopnost autorky omezit práci na vlastní obsah. Stačilo by popsat zejm. "plakát za 

protektorátu", "plakát 1945-53" a "barthesovské mytologie", není nutné se obšírně rozepisovat o těchto dějinných 

obdobích, o tom "co je to sémiotika" atd. 

Třetí chybou je literární styl, který neodpovídá úrovni diplomové práce. 

 

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

5.1 Jak byste popsala postup při analýze za pomoci Barthesových mytologií? 

5.2 Jaké mýty (v barthesovském smyslu) jste při analýze objevila? Měl některý z nich více forem? 

Odkazovala někdy stejná či podobná forma k odlišnému konceptu? 

5.3 Proč jste zapojila archetypy? Souvisejí nějak s mytologiemi? Z jaké literatury jste u archetypů vycházela? 

5.4 Správně píšete, že Saussure dělí znak na označující a označované. Jak jej dělí Peirce? Jaký vztah mají 

tyto teorie k Vašemu výzkumu? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

Z výše uvedených důvodů je práce na rozhraní hodnocení "dobře" a "nedoporučení k obhajobě". 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


