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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
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v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 
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schváleným 
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1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Cíle, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím i požadavkům, kladeným na diplomovou práci.  

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Téma je původní; diplomantka zpracovává řadu titulů z různých oblastí vzhledem ke kontextu a přesahům 

tématu.  

 

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  1 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka si zvolila poměrně náročné téma, které přesahuje hned do několika oblastí: mediálních studií, 

sociologie (zejména sociální konstrukce reality), marketingové komunikace a public relations (zejména v otázce 

persvazivní komunikace), i gender studies (konstrukce ženské identity). Nelze navíc opomenout otázku životního 

stylu a segmentu luxusního zboží, ať již z pohledu marketingu prezentovaných výrobků či služeb, ale především 

médií – časopisů samotných. To, že však ženské časopisy do určité míry k sociální konstrukci identity u čtenářek 

přispívají, je však neoddiskutovatelný fakt a je chvályhodné, že se diplomantka obtížnosti tématu nezalekla a 

přistoupila k němu s poctivou snahou téma analyzovat v širším společensko-kulturním kontextu. Z tohoto důvodu 

je nezbytný teoretický úvod, který diskutuje vliv médií na recipienty, formování životního stylu a sociologických 

pohledů na zkoumanou tématiku (zejm. kontext vývoje módy a luxusu). Z pohledu marketingové komunikace a 

PR by diplomantka mohla ještě rozebrat sociodemografické charakteristiky a životní styl zkoumané cílové 

skupiny čtenářek, avšak tato data jsou součástí marketingu jednotlivých vydavatelství a nejsou veřejně dostupná. 

Zatímco marketingové výzkumy by přinesly spíše data kvantitativní povahy, rozhodla se diplomantka využít 

teoretické zázemí mediálních studií a provést kvalitativní recepční analýzu formou hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů se čtenářkami.  

Nutno podotknout, že ačkoliv se jedná o populární téma, představuje práce Aleny Horové ve své kategorii 

původní výzkum, který jako první zkoumá tuto atraktivní oblast (ostatní publikované práce se týkaly většinou 

jiných kategorií médií, např. časopisů pro dívky, ženských časopisů obecně apod.). Vzhledem k tomu, že 

podstatnou část těchto médií (až 80 %) tvoří reklama a PR, věnovala se diplomantka ve svém výzkumu také 

postojům specificky k persvazivním obsahům a k definování kategorií luxusu z pohledu čtenářek. Autorka v 

analytické části svá zjištění přehledně kategorizuje a ilustruje je citacemi z rozhovorů se čtenářkami. Vzhledem k 

tomu, že rozhovory byly vedeny individuálně a nikoliv obvyklou formou focus-groups, jsou tyto poznatky 

zejména cenné v definování osobních zkušeností a hodnocení recepce médií a také v (ne)dekódování 

persvazivních obsahů.  

Celkově lze konstatovat, že se diplomantce podařilo vybudovat solidně vystavěnou analýzu komplexního tématu, 

aniž by přitom opomněla či zanedbala hlavní formující oblasti a vlivy. Z kvalitativní metody vytěžila podstatné a 

ilustrativně použila ukázky přímo v textu práce. Autorka potvrdila shodu představ čtenářek o přínosu časopisu s 

jeho marketingovým zacílením – rádce, inspirace, odpočinek, kulturní obohacení, zábava. Zároveň potvrdila a 

podrobněji analyzovala fakt, že recipientky se vztahují jinak ke klasické reklamě a k reklamě skryté. Navíc 

diplomantka v souladu se sociologickým přístupem definovala základní hodnoty, které čtenářky zastávají a které 

se též odrážejí v profilaci značek a obsahů časopisů. Práci Aleny Horové lze proto označit za původní, dobře 

zakotvenou a hodnotit ji jako výbornou. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Ve své práci analyzujete také eskapistický přínos ("zasnění se") pro čtenářky. Jaké typické kategorie či 

rubriky podle vás přinášejí čtenářkám uspokojení z úniku od reality?  

5.2 V práci jste narazila na odlišné vnímání klasické reklamy a persvazivních obsahů (na příkladu kosmetické 

rubriky). Jakou metodu analýzy byste doporučila pro další prozkoumání recepce a dekódování 

persvazivních obsahů čtenářkami?  

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! 

 


