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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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 vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Jandíková Eva  
Název práce: Role úvodníků v současných českých periodicích na příkladu měsíčníků CosmoGIRL! a 
Cosmopolitan 
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) 
Vše v souladu až na jednu výjimku - o Zemědělských novinách (viz dále) nebyla v tezích ani zmínka. 
 
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 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 si vybrala specifické téma, shromáždila slušnou množinu literatury a odvedla dobrou rešeršní práci. 
Navazující lingvistické, tematické, argumentační atd. rozebírání úvodníků (autorka by asi prosazovala 
"eitorialů") je dostačující kvantitou i kvalitativní objevností (s některými interpretacemi by jistě šlo 
polemizovat, např. na str. 21 bych zvolání "Hurá!" chápal jako ironické a následně interpretoval nikoliv jako 
"zmírnění povýšenosti", ale přesně naopak, ale tak už to u kvalitativních přístupů k analýze bývá), byť se 
typizace coby klasický (a v tezích předjímaný) standardní výstup kvalitativní obsahové analýzy zde v textu 
předkládané práce příliš neobjevuje.  
Slabší jsou snad jen části věnované ideologii zkoumaných textů (autorka termín téměř nedefinuje), což by 
mohlo souviset se zmatky, které sledujeme během jejích výprav před r. 1989 (např. o dělnictvu bez jakéhokoliv 
zdroje na str. 21 tvrdí, že "se jednalo o nejnemajetnější skupinu, tudíž také nejrevolučnější"). 
 
 
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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

5 

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 podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V seznamu literatury často chybí tituly v textu zmiňované (např. Meyer, Miessler, Rupar, Van Dijk; možná 
nějakým nedopatřením úplně zmizela část seznamu od písmene P?), naopak přebývá výkřik "Čmejrková, kdo je 
ty". Jazyková a stylistická úroveň, grafická úprava, vše nadstandardní.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce mohla být svěžím příspěvkem k poznání přesně specifikovaného výseku žurnalistické produkce (což je 
samo o sobě pro diplomovou práci dostačující, měla-li autorka jiný pocit, oponent by se klidně smířil s mírně 
zavádějícím názvem celé práce) a jako taková mohla být hodnocena stupněm výborně. Bohužel se však autorka 
rozhodla podpořit svou evoluční teorii (podle oponenta neudržitelnou) o přeměně "úvodníku" v "editorial". 
Zařazení jednoho (!) úvodníku ze Zemědělských novin (!), jeho opakované srovnávání se zcela jiným typem 
periodik a výsledky této "komparace nesouměřitelného" zmíněné v Závěru ("do textu úvodníku se neprosadily 
anglicismy, jež jsou pro editorialy typické" nebo "V úvodníku Zemědělských jsme odhalili dominanci 3. osoby 
singuláru, čímž došlo k odosobnění textu") spíše ukazují na pověstnou "medvědí službu". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Zemědělské noviny, pochopitelně. 
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! 
 


