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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 ve výsledné práci zcela rezignovala na svůj původní záměr (deklarovaný v bodě 5 Předpokládané 
struktury práce) realizovat hloubkové rozhovory v redakci časopisu Vlasta a analyzovat je. Právě tato část 
výzkumu přitom mohla přinést zajímavá data týkající se možného posunu v konstrukci ženských rolí v obsazích 
časopisu. Autorka bohužel v práci své rozhodnutí nijak nevysvětluje.   
 
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 3 
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)  
Teoretická východiska práce se v řadě kapitol opírají o limitovaný soubor textů, nezdřídka je autorka ve svých 
závěrech závislá jen na několika málo autorech (zejména informace o vztahu feminismu a české společnosti po 
roce 1989 nebo historie feminismu v českých zemích, kde autorka výrazně spoléhá na jediný zdroj - 
Osvaldovou). Zcela nevhodně pracuje předložený text převážně s českými interpretacemi hlavních genderových 
autorek a autorů, přičemž Iva Krocová často informace prezentuje tak, jako by pracovala s originálem (viz s. 12 - 
"Hartmann ve své studii vychází...", "Hartmann nahlíží..." - odkaz však uvádí jako autorku publikace Klockovou; 
podobně také např. s. 17, 18). Jen těžko je tak možné obhájit smělé konstatování, které autorka uvádí na s. 5, že 
"teoretická část vytváří ucelený vědecký diskurz..." k tématu - chybí vlastní přínos autorky v podobě 
systematické rešerše k tématu a zejména kritické konfrontace jednotlivých zdrojů. Poměrně povrchní přístup ke 
studiu odborné literatury k tématu vyúsťuje v práci mimo jiné v závěry, které nejsou podloženy žádnými 
konkrétními empirickými daty z dosavadních výzkumů (např. na s. 27 autorka médiím přisuzuje jednoznačnou 
roli v posilování "genderové hegemonie", na literaturu, která by se k tomuto tvrzení vztahovala, však 
neodkazuje). Silně zkratkovitý a neodborný je i opakovaný odkaz k transformaci české společnosti po roce 1989 
- autorka pracuje s publicistickým výrazem "komunistický režim" a např. na s. 42 tvrdí, že se česká "společnost... 



posunula po roce 1989 od komunistického režimu k demokracii a spotřební společnosti a kultuře". Na s. 45 pak 
dokonce časopis Vlasta definuje jako "oficiální komunistický časopis". Kapitola 1.8 s nejasným názvem 
Produkce mediální rutiny je zcela nekoncepční, autorka bez uvedení souvislostí za sebe řadí různé oblasti, které 
prezentuje zkresleně a zkratkovitě. Místy zápolí s inklinací ke konstruktivismu na jedné straně a představami o 
"realitě v celém jejím rozsahu" na straně druhé (např. s. 47), koncept agenda setting zjednodušujícím způsobem 
označuje za "proces selekce informací" (s. 47), nesprávně tvrdí, že van Zoonen "[z]pochybňuje roli genderu jako 
takového v mediální produkci" (s. 48). 
Výzkumná část práce je hlavním problémem celého textu - nejen že autorka nezahrnula celou jednu plánovanou 
oblast výzkumu, aniž by tento fakt jakkoli vysvětlila (viz výše), z jejího popisu postupu, jakým analyzovala 
obsahy na základě zakotvené teorie, není zřejmé, jak skutečně postupovala (může se jednat o problém způsobený 
nejasnými formulacemi - více k tomu níže). U konstrukce vzorku je pak zcela matoucí informace: "Pro 
konstrukci vzorku jsem zvolila náhodný výběr. Zkoumala jsem tak vždy náhodně vybrané jedno číslo v měsíci 
(čísla v jednotlivých měsících byla vybrána náhodně, vždy tak, aby se datum vydání zkoumaných čísel 
přibližovalo)." Z citace je zřejmé, že autorka měla pro výběr čísel k analýze jasný klíč, není tedy jasné, proč píše, 
že se jednalo o náhodný výběr (případně je popis výběru vzorku nesrozumitelný a je třeba ho lépe formulovat). 
Samotné analytické závěry jsou volně propojovány s nepodloženými dojmy ("zručnost je kladena do souvislosti 
s časem, ... jehož československé ženy v té době zřejmě neměly tolik, jako předešlá generace" - bez uvedení 
zdroje, s. 55), analýza zůstává na úrovni deskripce s jen velmi nízkou mírou abstrakce. Kategorie nejsou 
představovány na základě jednotlivých nuancí (dimenzí, vlastností), vztahy mezi kategoriemi autorka 
nepředkládá, celá kvalitativní analýza je spíše výčtem jednotlivých příkladů. Některé závěry pak není možné 
vyvodit z analýzy obsahů, např. tento: "V našem konkrétním případě je potřeba číst ženské magazíny závislá na 
sociálních či psychologických determinantech čtenářky" (s. 41).  
V kvantitativní části analýzy autorka do určité míry potvrdila zajímavý závěr, k němuž dílčím způsobem 
směřovala i v kvalitativní analýze - že časopis Vlasta se krátce po roce 1989 ve srovnání s rokem 2010 více 
věnoval tématům souvisejícím s veřejným životem žen, zatímco v roce 2010 dominovala témata z oblasti 
soukromé. Autorka bohužel tento závěr interpretuje dominantně jako důsledek konzervativizace společnosti (bez 
opory pro takové tvrzení), aniž by uvažovala o možných příčinách souvisejících s komercializací médií a 
posunem v obsazích časopisů životního stylu.  
 
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 2 
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)  
Hodnocení podloženosti autorčiných závěrů a logičnosti struktury celé práce bohužel do velké míry komplikuje 
způsob, jakým autorka formuluje své myšlenky. Již celá anotace je formulačně zavádějící ("mapuji mediální 
proměnu genderu prostřednictvím redakčních témat v časopise Vlasta v roce 1991 a 2010 a jak se na tematické 
proměně časopisu v Československu projevil komunistický režim"), ani samotný titul práce není správně 
formulován, název plánovaný v tezích byl mnohem výstižnější, formulačně přesnější a stylisticky správný. 
Porozumění textu je znesnadňováno složitými (a často nesprávnými) větnými konstrukcemi a nerespektováním 
shody větných členů (např. s. 20: "zobrazují ženu jako ... sexuální objekt pro koupi výrobků určeným mužům či 
domácím potřebám a kosmetiky", na s. 42 najdeme 3 takové příklady), chybí formulační přesnost. Na s. 8 a 12 
autorka opakovaně chybně uvádí jméno "Meyerowitz". Velkým problémem celého textu je způsob odkazování 
na literaturu a autorství jednotlivých publikací. Minimálně ve dvou případech autorka zcela chybně dedikuje 
autorství. Autory publikace Základy kvalitativního výzkumu jsou A. Strauss a J. Corbin, nikoli A. Strauss a K. 
Ross, jak autorka uvádí v poznámkách pod čarou i v závěrečném seznamu literatury. Kniha byla navíc 
publikována v češtině v jiném roce, než autorka uvádí, na řadě míst pak autorka sice pracuje s autorstvím 
Strausse a Corbinové, ale píše o Corbinové jako o muži - "v publikaci Strausse a Corbina" - např. abstrakt - to 



vzbuzuje otázku, zda měla autorka vůbec publikaci v ruce, protože v jejím českém vydání je jméno Corbinové 
uvedeno v přechýlené formě. Podobně B. Kőpplová není spoluautorkou publikace Understanding Women´s 
Magazines od Gough-Yates, jak autorka tvrdí dokonce i v závěrečném seznamu literatury. Pochybnosti vzbuzuje 
forma řady dalších odkazů na literaturu, např. při hromadném odkazu na literaturu řazení pouhých jmen autorů a 
autorek bez uvedení minimálně data vydání publikace, jak je v citačních normách obvyklé. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Ivy Krocové zpracovává zajímavé téma a v náznaku nabízí minimálně jeden nadějný poznatek 
týkající se posunu v konstrukci ženství na stránkách časopisu Vlasta od roku 1991. Autorka však tento dílčí závěr 
nerozvíjí tak, jak by bylo vhodné vzhledem k jeho možnému významu, a spokojuje se s nepodloženou, de facto 
jednovětou interpretací. Negativně hodnotím autorčinu rezignaci na nejzajímavější a potenciálně nejpřínosnější 
část výzkumu, kterým mohla být analýza hloubkových rozhovorů s pracovníky a pracovnicemi redakce časopisu, 
zejména to, že autorka své rozhodnutí nijak nevysvětluje. Nedokončená zůstala práce na kvalitativní analýze 
obsahu časopisu, autorka měla zřejmě zvážit i možnost pracovat s větším množstvím materiálu. Zcela nepřípustná 
je práce se zdroji, autorka v některých případech uvádí fakticky chybné informace o autorství publikací. Obávám 
se, že do výsledné podoby práce se promítlo zejména podcenění času nutného ke zpracování materiálu. Práci 
hodnotím stupněm "dobře", abych Ivě Krocové dala možnost hájit svoji práci před komisí, ale domnívám se, že 
v této podobě nesplňuje standardy kladené na absolventy našeho oboru.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


