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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Horáčková Lucie  
Název práce: Televizní lifestylové pořady: fenomén maskulinity, proměny a úspěchu 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Wolák Radim 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV 
 
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) 
Cíl i technika práce odpovídají stanoveným tezím, ve struktuře práce je oproti tezím dle mého upozaděna oblast, 
která se měla věnovat vlivu médií na budování identity 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka se v první části práce vhodně opírá o některé základní teoretické koncepty, které vhodně aplikuje. 
Závěry empirické části práce by se k těmto konceptům dle mého soudu mohly zřetelněji vztahovat a případně 
s nimi polemizovat. Zkoumaný materiál je kvalitně zpracován, práci by snad prospělo důraznější rozlišení 
synchronních a asynchronních promluv. Dostatečně zdůvodněno také není rozhodnutí zařadit do zkoumaného 
vzorku pouze ty díly pořadu VS, v nichž vystupují v roli účastníků pouze muži.   
Oceňuji výběr a původnost tématu, práce je velmi inspirativní. 
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3 

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

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je logicky strukturovaná, autorka v závěru zodpovídá otázky, jež si v úvodu položila. Některé pasáže práce 
se možná zbytečně skládají z dlouhých citací (ač autorka prokazuje, že prostudovanou literaturu dokáže kvalitně 
interpretovat). Textu by prospěla pečlivější pravopisná revize (interpunkce, občasné překlepy - str. 11, 28, 56, 
59…).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předkládá inspirativní práci, která se zabývá zkoumáním toho, jakým způsobem jsou v současných 
televizních magazínech (typu proměna) vytvářeny (podporovány) koncepty životního stylu, vkusu, vzhledu a 
chování můžů…, tedy tím, jak tyto pořady definují (konstruují) maskulinitu. Za tímto účelem vhodně analyzuje 
dva pořady typu proměna (Vypadáš skvěle a Peklo s Landou) a v závěru podává ukázky toho, jaký "typ" ideální 
maskulinity je v nich konstuován. Mimo to práce nabízí i zajímavou obecnou analýzu pořadů typu proměna a 
jejich základních dramaturgických konceptů. Práce je pečlivě a přehledně vypracovaná, na některých místech se 
však autorka dopouští přílišných zevšeobecnění (např. str. 56 - tvrzení o divokých večírcích). Dostatečně 
vysvětlen dle mého soudu není pojem metrosexualita, který autorka klade na roveň konzumní maskulinitě. Mezi 
motivy účastníků pořadů chybí motiv touhy po zviditělnění v médiích. I účast v televizním (internetovém pořadu) 
může být vnímána jako prostředek ke zvýšení prestiže (kapitálu)… 
Při četbě práce Lucie Hrdličkové napadá čtenáře mnoho otázek, na něž by rád hledal odpovědi. A v tom osobně 
vidím jeden z hlavních přínosů této studie (krom toho, že se jedná o studii zajímavou a kvalitně zpracovanou) - 
může být inspirativním materiálem vyzývajícím k dalšímu zkoumaní dané problematiky.       
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Odkud se v tezích vzalo Vaše tvrzení, že maskulinita je ve své původní podobě ve společnosti 

v ohrožení? (teze)  
5.2 Který typ maskulity dle Vašeho soudu dominuje v současné české společnosti? (a jak je to u nás s 

modelem gentlemani vs. učenci vzhledem k období totoality?) 
 

5.3 Domníváte se, že byste došla i při zkoumání jiných televizních pořadů k podobným závěrům? Jaký druh 
maskulinity konstuuje například pořad Den D?  

5.4 Kdo je metrosexuál?  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


