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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: Kosová Petra

Název práce: Mediální obraz Světového kongresu žen v Praze 1981 na stránkách dobového tisku
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Křeček Jan
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK

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)
Ad struktura práce: v tezích je tato položka umně obejita. Ad cíl práce: Rozhodně nejde o "hloubkovou studii 
mapující toto historické téma", "analýzu tehdejšího postavení žen" (teze) či "ucelený a komplexní pohled na tuto 
událost (str.1) - metodologicky relevantní je snad jen závěrečná obsahová analýza, ta je však naplánována tak, 
jako by jejím hlavním cílem bylo srovnávat vybraná média navzájem.

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 3
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 5
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 5
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 5

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorce chybí odstup a kritičnost, prakticky celý text trpí předpojatostí a připomíná spíše pamflet vůči 
tehdejšímu spol. uspořádání a fungování médií než důvěryhodný text vědeckých kvalit, což je zvláště zřetelné 
v momentech, kdy se vedle sebe setká autorčin odstavec a odstavec např. z Rudého práva (např. str. 11-12) - jako 
bychom jen vyměnili znaménka (na druhou stranu je třeba autorku pochválit za časté uvádění dobových citací -
bezděčně tak přispěla k výslednému vyváženému čtení).
Chápeme-li analýzu jako možnost dozvědět se něco o tehdejších médiích, pak hlavním výsledkem je fakt, že o 
zvoleném tématu referují víceméně shodně. Shodná čísla (prakticky jen frekvenční zisky u jednotlivých 
proměnných bez snahy o alespoň trošku sofistikovanější práci s daty) pak autorka většinou uvádí a komentuje 
několikrát. Kdybychom chtěli autorce uvěřit zamýšlený cíl analýzy - tedy dozvědět se zpětně něco o události 
samé, dobových souvislostech mediální produkce atd. - pak nepříliš bohaté výsledky diskvalifikuje právě 
autorčina předpojatost (v kombinaci s konstrukcí kódovací knihy). Stačí si jen přečíst její kapitolu o deklaraci 
z kongresu - své ryze subjektivní čtení dokumentu ("je proti USA") vydává za univerzálně platné ("byť např. 



tehdejší či dnešní nedogmatická/demokratická/nesovětská levice jej může bez problémů číst jako "je proti SSSR" 
nebo "je proti oběma").

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 4
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 5
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)

4

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Do očí bijících pravpisných chyb (typu "systémy znamenali" na str. 16) je v práci naštěstí pomálu, horší je to 
s přílišnými generalizacemi (a to i těmi neideologicky zatíženými typu "všechny země světa" na str. 27 nebo 
"veškeré ženské záležitosti" na str. 36, případně těmi až absurdními typu "velká většina setrvávala v odporu... 
lidé předváděli svou loajalitu" na str.7), autorčiným problémem udržet časovou souslednost při snaze o 
chronologický popis (str. 5, 6, 32, 58-59). V práci se objevují neobratné až záhadné formulace typu "apolitická 
socialistická obdoba" (str. 36) či "socialistický feminismus, který kladl důraz na útisk žen" (str. 20). Problém má 
autorka s velkými písmeny (východ a západ, Socialistická ústava, sovětský svaz, "první den Světového kongresu 
žen, Druhá den světového kongresu žen" na str. 73).
Ad terminologie oboru: to co autorka nazývá proměnnými jsou hodnoty proměnných. Ad citace: na str. 11 
zmiňovaná publikace Last Right (správně Last Rights) v seznamu literatury chybí, Lačálkův (správně Slačálkův) 
text Zahálka jako sebeobrana vyšel v časopise A2 ,což je ostatně zmíněno i u citovaného internetového zdroje, 
který text jen převzal (datum stažení chybí).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.) 
Slabé stránky viz výše, k silným by se dala přiřadit např. autorčina pečlivost, rozsah práce, samotná volba tématu 
příkladně zpracované přílohy... 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
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!


