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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

 

Slovní komentář: 

 

 Studentka provedla detailní analýzu jazykového a grafického ztvárnění vybraných časopisů. 

Při analýze vhodně pracuje se sekundární literaturou; bylo by možno ještě doplnit literaturu 

z oblasti věnované přímo mediální produkci. Velká pozornost je věnována lexikálnímu obsazení, 

např. anglicismům a módním výrazům; velmi oceňuji pragmatické zhodnocení většiny 

zaznamenaných jevů. Za velmi zdařilé považuji kapitoly věnované psychologickému působení na 

čtenářky a verbálním manipulativním strategiím. Získaný materiál je vždy analyzován vzhledem 

k předpokládaným typům adresátek; studentka hodnotí proměny jazykových strategií vzhledem 

k věku adresátek.  

 Vhodně je popsána i neverbální stránka časopisů, především titulní stránka a její grafické 

zpracování.  

 

 



 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B  

 

Slovní komentář: 

 

 V práci se vykytují pouze drobné odchylky od stylové normy, pravopisné nedostatky se 

téměř neobjevují. Text je přehledně členěn a vhodně uspořádán. Akceptabilita textu je dobrá.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

Práce se zabývá aktuálním tématem, autorka vychází z vlastního výzkumu, který je náležitě 

zpracován. Interpretace získaných dat je dostačující. Studentka pečlivě zmapovala různé druhy 

manipulativních strategií zaměřených na různé typy adresátů.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Na s. 69 se vyjadřujete ke genderové a feministické orientaci vybraných časopisů. Kde 

konkrétně spatřujete důraz redaktorů na tento aspekt?  

4.2 Vymezte rozdíl mezi předpokládanými čtenářkami Elle, Harper´s Bazaaru a Cosmopolitanu 

(hodnotová orientace a status).  

4.3 Jakým způsobem je čtenářkám projevován respekt (s. 75)?  

4.4 Okomentujte působení anglicismů v textech pro mládež a pro dospělé. Je zde patrný 

rozdíl?  

4.5 Jak lze Vaše zjištění dále využít v praxi?  

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 

 

 

Datum: 26. 4. 2012 

 

 

Podpis: 
 



 


