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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 se v zásadě drží schválených tezí, odpovídá jim cíl i struktura práce. K menší změně došlo v rámci
techniky práce, autorka oproti původnímu plánu omezila typy mediálních textů, předkládaných čtenářkám
časopisů, na reklamy a jeden text z rubriky s charakterem skryté reklamy.

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 3
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) 
Autorka se ve své diplomové práci rozhodla zabývat ženskými časopisy, což je poměrně častá volba dnešních
studujících, nicméně pochopitelná - rozhodující je téma, kterým se dále zabývají. Alena Horová navazuje na
téma své bakalářské práce za použití kvalitativních výzkumných metod analyzuje publikum čtenářek tzv.
ženských časopisů s ohledem na jejich "vztah" ke kategorii luxusu a požadavku na fyzickou atraktivitu v rámci
genderové disciplinace. 
V souvislosti se stanovenými cíli i obsahem a výsledky práce se jako problematická jeví již volba názvu –
autorka deklaruje, že se bude věnovat "konstruování sociální identity čtenářek", aniž by se však k tomuto tématu
věnovala. Jistým vykročením je část teoretické kapitoly, zabývající se sociální kontrukcí reality a identity, která
však není dostatečně propracovaná a která nekoresponduje s analytickou částí práce. Podobně "navíc" je v
teoretické části podkapitola 1.2 Vývoj představ o účincích médií, která s tématem práce přímo nesouvisí.
Metodologická kapitola je přehledná a jasná, nechybí diskuse o etice výzkumu. Jako problematická se však jeví
volba sledovaných sociodemografických kritérií – jako zcela zbytečná se jeví informace o tom, zda jsou čtenářky
vdané či svobodné, chybí však podstatný údaj o profesi, který by v analýze mohl pomoci rozlišit, kdy je pro
informantku zásadní věnovat se svému vzhledu v rámci požadavku na dress code v zaměstnání.
V části, kdy autorka předkládá informantkám k posouzení fotografie, chybí vysvětlení, proč vybrala právě tyto
snímky - zde zůstává pouze v rovině náznaku.



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 2
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.) 

2

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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce Aleny Horové je poněkud nekonzistentní z hlediska provázání struktury a obsahu. Teoretická a analytická
část působí odděleně, autorka při interpretaci nasbíraných dat vychází ze zvolených a zpracovaných teoretických
konceptů minimálně.
Jako zásadní nedostatek vnímám sníženou analytickou invenci autorky, která místy opomíjí klíčová sdělení
informantek. Výrazně se to projevilo především při analýze "třídního vkusu". Autorka přijímá tvrzení čtenářek,
že si "spíše prostřednictvím časopisu tříbí vkus", aniž by se na něj dále zaměřila, přičemž právě tato strategie
odpovídá Bourdieuho typologii vkusu a od něj odvozeného chování na základě příslušnosti k dané sociální třídě
(především pak "cit pro odlišení" a "potěšení mysli").
Velmi zkratkovitě a jako "přílepek" pak v práci působí analýza reklam a článku z kosmetické rubriky.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Alena Horová prokázala schopnost provést vlastní empirický výzkum a napsat diplomovou práci s ohledem na
patřičné požadavky. Zvolila si zajímavé téma, které se jí však nepodařilo zcela "dotáhnout", především pak v
rámci cíle "spojit koncept nadstandardu s příslušností k určité sociální vrstvě". Autorčina analýza nicméně
přinesla některé zajímavé poznatky, především pak v souvislosit s tématem "přiznávání či nepřiznávání ovlivnění
či propadnutí kouzlu luxusu".
Navrhuji proto diplomovou práci připustit k obhajobě a hodnotím ji nerozhodně mezi stupni velmi dobře a dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak jste ve svém výzkumu pracovala s jednotkou "sociální třída"?
5.2 Proč jste u svých informantek sledovala, zda jsou vdané či svobodné?    
5.3      
5.4      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
     

Datum: 24. 6. 2013                                                             Podpis:     

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!
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