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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A-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 B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

Autor kontinuálně píše o „oslovení“, i když formálně se o oslovení nejedná (např. s. 17, 22, 26, 

54, 55), jde většinou pouze o označení adresátky, které ovšem není v 5. p. To se projevilo i 

v tabulkách, např. na s. 26 – oslovení nemůže být subjektem věty.    

S. 34 – adjektivum dámská v ustáleném slovním spojení dámská konfekce má odlišnou hodnotu 

než v případě substantiv, podobně jako např. dívčí škola na s. 39, kde autor tento rozdíl sám uvádí, 

či dětské suchary (R 90). Od některých lexémů adjektiva nelze utvořit (paní, slečna). Proto se 

domnívám, že by patrně bylo vhodnější analyzovat pouze substantiva. V tabulce na s. 34: 

adjektivum vysocejemné je atributem k substantivu módy, nikoli k adjektivu dámské. 

Není mi zcela jasné, jak autor vybíral lexémy k analýze – viz náměty k obhajobě. Očekávala 

bych rozbor označení adresáta reklam nebo obecněji analýzu všech lexémů, které souvisí se 

životem ženy (např. dle četnosti výskytu), ale ani o jeden z těchto případů se nejedná. Metodika na 

s. 9 mi tuto nejasnost nezodpovídá, zvláště „implicitnímu ženskému prvku“ nerozumím.  

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy A-B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 

 

Slovní komentář: 

Autor zaměňuje pomlčku a spojovník (např. s. 42, 44, 63). Interpunkční chyby (např. chybějící 

čárka za Ph.D. v poděkování, s. 5, 49), odchylky od morfologické normy (např. s. 31, 43, 52, 62, 

64), stylizační nedostatky (např. s. 6, 13, 22, 25, 26, 27, 30) a překlepy jsou naznačeny v textu.   

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Na práci oceňuji přehlednost a zpracování přílohy, podrobné zpracování tabulek. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Jakým způsobem autor vybíral analyzované lexémy? Např. matku zařadil, ale šestinedělku 

(R 34), pacientku, sestru-ošetřovatelku (R 7) nikoliv.  

4.2 S. 30: Lexémy domácnost a rodina jsou zařazeny jaksi nekompaktně. Proč je autor zařadil, 

když kuchyni, manželství apod. nikoliv? Podobně lexémy dítě, dětský – proč je autor 

zařadil, když se nejedná o označení adresáta? Viz též dívčí x chlapecké. 

4.3 S. 50: Nenašel by autor jiný důvod, proč jsou v případě fotografování osloveny ženy? 

4.4 S. 32: Z čeho konkrétně autor usuzuje, že žena byla vnímána jako emancipovaná? Např. v 

R. 16: „Dejte svým synům v zimě lyže, v létě motocykl...“  O dcerách se zde nemluví. 

4.5 Autor srovnává zobrazení ženy v dobové reklamě s Guthem-Jarkovským. S čím by autor 

srovnával zobrazení ženy v současných reklamách a jak by obraz ženy z tohoto srovnání 

nejspíš vyšel? 

4.6 S. 62, 63: Proč se autor nevyjadřuje k lexému nevěsta? 

4.7 Obrázek Motocykl č. 3 se opakuje 3x (s. 8, 32, 65) Je to záměr? 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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