
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Salomonová Markéta  
Název práce: Genderové stereotypy v televizních reklamách na automobily 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Vochocová Lenka 

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) 
Autorka ve výsledné práci vychází ze záměru prezentovaného ve schválených tezích.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – 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 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomová práce vychází ze dvou základních oborových perspektiv - genderových studií a mediálních 
studií. Autorka dobře zvládá genderové teorie, přestože může být sporné, zda zařazovat do práce na toto téma 
kapitolu o historii feministického hnutí a o genderové socializaci dětí. V kapitolách prezentujících mediální teorie 
je autorka bohužel do velké míry závislá na základních oborových učebnicích, což ovlivňuje i hloubku 
představených teoretických východisek - definovat pojmy jako "komunikace", "médium", "masa", "dav", 
"skupina", "veřejnost" aj. nebo zmiňovat čtyři teorie tisku či technologický determinismus v práci o genderových 
stereotypech v reklamě nepovažuji za příliš vhodné. Oceňuji ale, že autorka své analytické závěry provázala 
s klíčovými studiemi k tématu ze zahraničí. Analýza je provedena pečlivě a přínáší empirická data, která sice 
nevybočují z běžných závěrů o genderových stereotypech v reklamě, ale pro obor je důležité taková data 
shromažďovat.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jako poměrně slabou hodnotím teoretickou část práce, v níž autorka nenabízí svůj autorský vklad při interpretaci 
témat a do velké míry za sebe řadí kapitoly k určitým základním pojmům a teoriím mediálních studií, které ne 
vždy souvisejí s jejím tématem. Z jazykového hlediska se v práci vyskytují pouze občasné překlepy ("proměnné 
nabírají hodnot" - s. 47, "vozidla jsou zobrazeny" - s. 60, "přistupuje naopak ge genderu jako ke kategorii 
utvářenou danou společností" - s. 7, "k ustanovením, které ženy uvrhovaly" - s. 10 a jiné), vedlejší věty vložené 
nejsou důsledně oddělovány čárkou. Na s. 40 autorka konstatuje, že "de Bruin uvedl" - Marjan de Bruin je však 
žena. Na s. 19 mě zarazilo tvrzení o ženách v "primitivních národech" - nepovažuji takovouto terminologii za 
vhodnou v sociálních vědách současnosti obecně, natož v práci, jejíž perspektivou jsou genderová studia (s jejich 
odporem vůči stereotypizaci a kategorizaci tohoto druhu).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila k obhajobě práci, která přináší zajímavá empirická data, z nichž je možné vyvozovat 
interpretace ohledně míry genderové stereotypizace v reklamách na automobily. Více pozornosti by však měla 
věnovat relevantním teoriím z oblasti mediálních studií (nejen základním pojmům a přístupům, které prezentují 
oborové "úvodové" učebnice).  
 
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! 
 


