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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: Reifová Irena 

Pracoviště: IKSŽ KMS 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) 
Schválené teze a výsledná podoba práce se shodují. 
 
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 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Lucie Horáčkové se zaměřuje na analýzu fenoménu "makeover" jakožto na relativně nový 
trend mezi televizními formáty, v němž se projevuje tzv. demotický obrat médií. Zajímá ji, jak tento formát, který 
je otevřen zdánlivě symetrické participaci ne-profesionálů na tvorbě médií, konstruuje "ideální maskulinitu" - 
v jaké maskulinní typy se mají účastníci dvou vybraných pořadů proměnit, aby závěrečná komise expertů 
ohodnitila proměnu jako úspěšnou. 
Autorka přináší obsáhlý a fundovaný teoretický úvod, odhalující základní sociofilozofické dimenze zkoumaného 
problému. Hlavní teoretické těžiště práce je v Burdieuově díle o kulturním kapitálu a habitu. Formování subjektu 
prostřednictvím ovládání těla je pojednáno za pomoci Foucaultových koncepcí. Větší pozornost mohla být 
věnována přímo formátu "proměny" jakožto jevu z oblasti otěvření televizní reprezentace pro obyčejné lidi. 
Tento aspekt je zmíněn poměrně stručně za pomoci staršího pojmu "neotelevize" Umberta Eca (str. 48-49). 
Čtivá, ale metodologicky velmi volná je empirická část práce. Pracuje se se vzorkem dostatečného počtu vydání 
pořadu Vypadáš skvěle a Peklo s Landou. Vymezení vzorku je velmi přehledně uvedeno na str. 77 a 80, tam  ale 
metodologická transparentnost výzkumné části ustupuje. Ne zcela se podařilo vytvořit a zjevně 
prezentovatschéma kvalitativního kódováí a jeho stupňů, autorka se od vymezení vzorku dostává hned 
k závěrečným kategoriím. Velmi přínosné jsou například kategorie vystihující roli a jednání expertů (str.100-106) 



- už proto, že dokumentují přetrvávající nerovnost mezi subjekty a objekty proměny, ačkoli pořad patří k formátu 
pokládanému za "inkluzivní" televizi "druhého mediálního věku".       
 
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 2 
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.)  

2 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Citace z přepisů jednotlivých pořadů mohly být identifikovány přesněji - nejen číselným označením dílu, ale 
například s pomocí timecode nebo nomenklatury zavedené v přepisu. Projevuje se v tom nedostatečné kódování 
a pravděpodobně spíše intuitivní práce ve výzkumné fázi. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm velmi dobře.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Je možné zasadit vstup ne-profesionálů do televizního vysílání v rámci mediálních studií ještě do 

nějakého jiného kontextu než nabízí Umberto Eco? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
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! 
 


