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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 vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Mannová Denisa  
Název práce: Senioři jako cílová skupina lifestylových časopisů 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Fišerová Sylvie 

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) 
Práce se odchyluje od tezí pouze rozšířením vzorku časopisů. Do výzkumu byly zahrnuty všechny časopisy 
zaměřené na seniory a splňující definici lifestylových médií, tzn. čtyři, namísto původních tří. Tato změna je 
v práci patřičně zdůvodněna a považuji ji za logickou a vhodnou. 
 
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 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předkládaná práce se zabývá názory seniorů na časopisy pro ně určené a částečně také obsahy a postavením 
těchto časopisů na českém reklamním a mediálním trhu. Autorka se tématem zabývá dlouhodobě, věnovala se mu 
již v bakalářské práci. Evidentní hlubší zájem o tematiku kladně ovlivňuje způsob zpracování tématu, autorka se 
pokouší proniknout do hloubky a neopomenout žádná související témata, jako jsou například webové stránky pro 
seniory a celkové užívání internetu danou generací. 
Vlastním obsahem práce je výzkum o významu časopisů v životě seniorů, jež kombinuje kvantitativní a 
kvalitativní metodu. Autorka provedla nejprve dotazníkové šetření a jako doplnění k výstupům následně provedla 
hloubkové rozhovory s pěti respondenty. 
Empirické analýze předchází teoretická část, ve které se autorka věnuje nejprve vymezení pojmů - je popsána 
definice stáří a definice lifestylového časopisu. Dále se zabývá věkovou diskriminací, obrazem seniorů v médiích 
a seniory jako uživateli tištěných médií. Konkrétně popisuje periodika zaměřená na seniory na českém trhu i 
v zahraničí. V kapitole "senioři a reklama" vymezuje nejprve obecně reklamu a reklamu v časopisech, konkrétně 
se pak zaměřuje na specifika reklamy cílené na seniory. 



 
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  2 
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.)  

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 podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretický úvod práce je dobře a přehledně zpracován, po formální stránce jsem nenarazila na žádné chyby. 
Autorka se věnuje všem podstatným souvislostem zvoleného tématu a v empirické části dobře popisuje postup 
vlastního výzkumu. Oceňuji rovněž závěrečnou kapitolu "Doporučení", ve které autorka na základě výstupů 
vlastního výzkumu navrhuje, jakým tématům by se úspěšný lifestylový časopis pro seniory mohl věnovat, jak by 
se takový časopis měl jmenovat a také hodnotí aktuální situaci na českém trhu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Magisterskou práci studentky doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


