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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) 

 
Komentář ke schváleným tezím:   Cíle i metoda odpovídají. Struktura byla oproti projektu 
rozšířena, stručnost původní osnovy je vysvětlitelná tím, že  v době tvorby projektu nebyly 
některé aspekty budoucích voleb jasné, rozšíření sleduje logiku původního projektu.      

 
 
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 
1 

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: Základem práce je původní a kvalitní 
analýza, která je zasazena do adekvátního teoretického rámce, autorka ukazuje schopnost 
vhodně aplikovat vybrané metologické postupy (především diskursivní analýza) na zvolené 
téma, pracuje s koncepty, které ji pomáhají dospět k vytyčenému cíli.  Autorka v práci 
vychází ze znalosti teoretické literatury i literatury týkající genderových aspektů české 
politiky.      

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 
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!) 
2 

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

- 

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: Pokud jde o formální stránku, práce by si 
zasloužila lepší korekturu, najdeme tam několik gramatických chyb, zejména v interpunkci 
(např. čárka před spojkou „či“ ve slučovacím významu, čárky a tečky  na konci a začátku 
přímých citací). Práce je napsána velmi čtivě, objevují se v ní však některé nedostatky 
týkající se větné skladby (např. na str. 51  věta "Působila odlišným dojmem od ostatních 
kandidátek a kandidátů, ženy, která činí to, co chtějí ostatní a co od ní ostatní očekávají."). 
Nejde však o nedostatky, které by měly vliv na pozorumění vlastní argumentaci.     

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

Shrnující komentář:   Autorka ve své diplomové práci analyzuje sebe/prezentaci 
kandidátek a kandidátů během volební kampadě před nedávnými prezidentskými volbami 
v ČR z hlediska genderu. V době, kdy volební marketing, stejně jako role médií během 
volební kampaně hrají čím dál důležitejší roli, jde o téma navýsost aktuální. Gender jako 
analytická kategorie ukazuje některé aspekty volební kampaně, které by jinak zůstaly 
skryty. Samotná kampaň probíhala v době zpracovávání diplomové práce, v souvislosti s 
tím oceňuji jednak odvahu autorky se do tématu pustit, jednak její schopnost promptně 
reagovat na aktuální situaci. Analýza, kterou pokládám z hlediska argumentace za velmi 



kvalitní, přináší důležité poznatky o způsobu sebeprezence kandidátek/kandidátů, stejně 
jako o způsobu jejich prezentace ze strany médií.        

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Genderově stereotypní zobrazování kandidátek médii prezentujete jako nevýhodu 

z hlediska šancí uspět. Narazila jste i na případ, kdy samy kandidátky naopak využívaly 
genderové stereotypy ve svůj prospěch – jako zbraň v politickém boji?   

5.2 Při analýze jste zjistila, že generické maskulinum používají ve svých projevech jak 
kandidáti, tak kandidátky na post hlavy státu. Jaké jsou podle Vás důvody jeho 
používání ženami-kandidátkami. 

5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

  

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:          
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
Datum: 11.6.2013                                                      Podpis: 


