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Autor(ka) práce
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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)

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 4
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 5
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4

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

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 5
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4
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.) 

5

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

4

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2



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.) 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
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
Cíl i struktura předložené diplomové práce se nevhodně odklánějí od zadaných tezí. Autorka se částečně drží
jednoho z cílů, kterým je komparace obsahů vybraných ročníků časopisu Vlasta, nicméně zcela upouští od
výzkumu mediální organizace a tématu nastolování příslušné agendy prostřednictvím novinářek. V teoretické
části se sice této tematice letmo věnuje, nicméně v analytické části ji zcela vypouští, aniž by vysvětlila, proč se
tak rozhodla. 
V zadaných tezích autorka pro svůj záměr vhodně zvolila teorii Bergera a Luckmanna, kterou však nakonec
vůbec nepoužila. Práci chybí ucelený teoretický rámec, použitá literatura spíše ilustruje problematiku
feministické kritiky médií a genderové socializace a působí víceméně nahodile. Diplomantka v teoretické části
nadbytečně zpracovává některá témata (viz první podkapitola "Feminismus", zaměřená především na historii
feminismu u nás), vhodnější by byl koncentrát daných podkapitol, který by konkrétně směřoval ke zvolenému
tématu, tedy mediálním konstrukcím genderu a genderové socializaci prostřednictvím médií. Autorka navíc
nepříliš vhodně mísí téma feminismu jako myšlenkového proudu, feministického hnutí a jeho historie s procesem
ustavování a reprodukce genderových konstruktů a stereotypů. Některé části práce navíc svědčí o nepochopení
konstruktivistických teorií genderu, kde dochází ke zmatení a záměně za esencialistické "ženství" a "mužství" a
kategorií "žena" a "muž" jako determinant mediální produkce.
Práce s literaturou není rovněž příliš zdařilá. Autorka často sahá po sekundárních zdrojích, což je v případě
magisterské práce nedostačující. Špatně cituje a chybně uvádí zdroje, což je patrné jak v citačním aparátu v textu,
tak v seznamu literatury. Uvádí nesprávné editorky sborníků či spoluautorky knih, nebo je pro změnu neuvádí
vůbec. Některé zdroje, použité v textu, se neobjevily v seznamu užité literatury. Jiné jsou neupřesněné (např. je
uvedeno pouze "konstruktivistické teorie") či nevhodné (např. uvedení seriálu jako zdroje).
Nejproblematičtější je ovšem analytická část. Spíše než analýzy se autorka dopouští povrchní deskripce, spojené
s výčtem témat a jejich srovnáním v jednotlivých letech. V části, věnované kvalitativnímu výzkumu, chybí
napojení na teoretický rámec (což je ovšem logické, pokud v práci v podstatě není) a hlubší ponor do zkoumané
tematiky. V textu se objevují subjektivně-normativní soudy. Autorka dílčí závěry nevyvozuje z provedené
analýzy, ale formuluje je jako vlastní souhlas či nesouhlas s předloženým argumentem.
Nejméně zdařilá je kvantitativní obsahová analýza, která v podstatě pouze nabízí srovnání počtu článků,
věnovaných konkrétním tématům. V této části chybí operacionalizace, takže byť autorka porovnává tzv. hlavní a
vedlejší témata, není jasné, která tím míní a jak k tomuto rozdělení došla. 
Po stylistické stránce je práce rovněž nevydařená. Autorce se nedaří jasně formulovat jednotlivé argumenty,
některé věty postrádají přísudky, takže je jejich vyznění nejasné. Po gramatické stránce je práce na lepší úrovni,
ovšem objevují se zde opakované chyby v syntaxi.
Na základě výše uvedeného práci nedoporučuji k obhajobě. Navrhuji její přepracování a odevzdání v jiném
termínu v podobě, která bude odpovídat požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci. Navzdory
zdánlivě nekompromisní kritice spatřuji uvedené téma a některé dílčí závěry jako zajímavé. Největší potenciál
vidím například ve srovnání rozhovoru s Livií Klausovou z roku 1991 a 2010, který ilustruje proměnu vnímání
zapojení ženy do veřejné či soukromé sféry. Autorce bych navíc doporučila pracovat s diplomovou prací Pavlíny
Binkové s názvem Vlasta – všechny stránky ženy, která byla úspěšně ubhájena na Masarykově univerzitě.

Datum: 20. 1. 2014                                                          Podpis:    

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