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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Na tomto místě musím vytknout zavádějící,  příliš široký název práce.  O volbě samotné 
není v práci ani zmínka. Rovněž o  deklarovaném průběhu volební kampaně  (("Cílem 
diplomové práce bude analyzovat z genderového pohledu průběh volební kampaně.") se  
z práce dozvíme spíše jen zprostředkovaně. Domnívám se, že název či alespoň podtitul 
"Kandidáti a kandidátky v kampani k prezidentským volbám  2013 z hlediska  genderu" by 
obsah práce vystihoval přesněji. Autorka   se ostatně netají záměrem zkoumat výlučně 
kandidáty a kandidátky, jejich specifikované výstupy a vybranou mediální  reflexi, v tomto 
smyslu pak svým úmyslům dostála. Předběžná osnova práce je velmi obecná, naopak 
skutečná osnova velmi detailní, avšak nejsou v zásadním rozporu.       

 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 



2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

2 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle  

1 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků) 

 

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce: Zdařilý je teoretický úvod, byť 
s některými hodnoceními lze polemizovat. Nejen u nás bývaly  feministky vnímány jako 
"bláznivé ženské", případně "exotická stvoření", tak tomu bylo i na Západě ze strany 
většinové společnosti; tento postoj oslabilo až  prosazování politické korektnosti, a i přesto 
jsou některá tvrzení  současných amerických politiků  učiněná v tomto ohledu  až 
zarážející.  
Mám za to, že  hodnocení genderových sterotypů zejména v tištěných  médiích by bylo  
průkaznější v běžných reportážích a komentářích než ve srovnávací tabulce (v tomto 
smyslu plastičtěji vyznívá analýza rozhlasových útvarů, kde bylo také více relevantního 
obsahu vhodného pro kritiku), jsem si však vědoma rozsáhlosti potenciálních materiálů, 
které by podléhaly analýze,  a rovněž úzkostlivé snahy autorky vymezit všem  zkoumaným 
subjektům stejný prostor.  Analýzy v některých místech působily poněkud nesourodě, 
autorka přeskakovala při hodnocení z obsahu na formu, rovněž k závěru práce bylo 
jednotlivým celkovým zhodnocením věnováno méně prostoru. 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

N/A 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Menší výhrady mám k jazykové podobě 
práce. Text se dobře čte, avšak poměrně často se v něm vyskytují gramatické chyby 
(diváky provede po Staré Praze str. 43, probíhali jednotlivé pořady str. 50, pocit 
kandidátovi důležitosti str. 69, ženy zůstávají pasivní a sami tento fakt podporují str. 78 
aj.), překlepy (Dientsbier str.70), řidčeji pak  prohřešky ve stavbě věty (ženy žádaly rovný 
přístup univerzitního vzdělání str.12, Zeman jako jediný kandidát měl za podporu svou 



dceru str. 43). Pozor na opakovaná tvrzení (např. zdůrazňování role Kateřiny Zemanové 
coby otcovy partnerky v kampani -  jen na str.57 je tato skutečnost uvedena třikrát).   

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: Práce Terezy Pidrmanové je potřebným vkladem do diskuse o 
genderovýcgh aspektech politických procesů. Přes převážně pozitivní hodnocení 
jednotlivých bodů v tabulkách  jsem trochu na rozpacích, pokud jde o celkové vyznění 
práce s ohledem na jeho název. Je však třeba konstatovat, že autorka ve své práci  
(přijmeme-li  úhel pohledu, který je zdůvodněn v úvodu )  prokázala dobrou orientaci 
v oboru  a odpověděla na výzkumné otázky, které si položila. Proto její práci doporučuji 
k obhajobě.         

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Rozveďte prosím důvody pro výběr konkrétních médií jakožto zdrojů pro analýzu. 
Lišila by se podle Vás genderová perspektiva např. u soukromých televizních stanic ve 
srovnání s veřejnoprávní? Jak porovnáte závěry svých pozorování,  pokud jde o MFD a 
Blesk? 

5.2 Domníváte se, že případné kvóty povedou automaticky k odstranění genderové 
nerovnosti (viz doporučení v závěru práce)? 

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

velmi dobře 
 
 

doporučuji stanovit závěrečnou známku s ohledem na průběh obhajoby          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 7.6.2013                                                      Podpis: 


