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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) 
V žádném z výše uvedených bodů se práce od schválených tezí vysloveně neodchyluje. Přesto z mého pohledu 
není možné říct, že by autor práce zcela naplnil očekávání, která teze z perspektivy oboru mediálních studií 
vzbuzují (více vysvětlím níže).   
 
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 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V jedné z úvodních kapitol práce Martin Maxa představuje určitou typologii možných přístupů k tématu - pod 
názvem Ideologický rámec představuje jako tři možné přístupy ke svému tématu "kritický proud reprezentovaný 
politickou ekonomií komunikace či kulturálními studii", "sociologický proud, který se drží pokud možno 
objektivní a neutrální deskripce popisující jednotlivé fenomény a vyzkoumané skutečnosti bez prvku hodnocení" 
a "marketingov[ou] tendenc[i], která situaci v mediálním prostředí analyzuje z hlediska volného trhu...". Autor 
následně konstatuje, že "bude sociologický proud vytvářet stěžejní rámec" jeho práce. Zřejmě se jedná o 
autorovu vlastní typologii, která však odhaluje slabé ukotvení autora v teoretické oblasti, a je tak příznačná pro 
celou předloženou diplomovou práci. Oddělovat "sociologický proud" například od přístupu politické ekonomie 
komunikace nebo kulturálních studií je velmi nešťastné, pokud pro to autor nepředloží uspokojivou argumentaci 
(což nečiní, pouze typologii konstatuje), ještě nešťastnější je však tvrdit, že "sociologický proud" (ať už tím autor 
míní cokoli) se drží objektivní a neutrální deskripce bez prvku hodnocení. Obzvláště u práce, jejímž tématem je 
prorůstání PR do redakčních obsahů, je zarážející, že autor nečerpá z bohaté literatury politické ekonomie 
komunikace, přestože zástupci tohoto směru tento jev významně tematizují. Překvapuje také, že autor svá 
východiska neopírá o studie, které se podobnému tématu věnovaly, a nepředstavuje rešerši jejich závěrů, na nichž 
by mohl dále stavět. Namísto toho je často závislý na několika málo zdrojích informací (např. definice zaměření 



lifestylových časopisů, kde nekriticky přejímá sporné a velmi zobecňující soudy, aniž by zohledňoval různé 
cílové skupiny: "Ženské magazíny jsou v zásadě založeny na značné akcentaci sexuality, která je znakem 
svobody a moci." - s. 22).  
Z hlediska práce se zdroji je podstatné zmínit neobvyklou praxi: Martin Maxa na řadě míst odkazuje na vlastní 
bakalářskou práci jako na autoritu, a to i v takových případech, jakými jsou definice ikon a jejich funkce (s. 54) 
nebo historický exkurz týkající se cestování ve středověku a raném novověku (s. 57). Na s. 57 a 58 autor dokonce 
kopíruje celé odstavce své bakalářské práce (uvádí je jako citaci, ovšem na s. 57 chybně odkazuje uvnitř odkazu 
na svůj vlastní text také na text jiného autora), které však nevycházejí z jeho originálního výzkumu. Také na s. 17 
autor píše, že "dostupná literatura nabízí čtyři základní motivy pro konzumaci luxusního zboží", ale odkazuje 
pouze ke svojí bakalářské práci, následně na téže stránce v pozn. p. čarou č. 54 cituje svoji vlastní úvahu o touze 
a potřebě ve vztahu ke spotřebě luxusního zboží, opět z vlastní bakalářské práce. Takovou míru autocitací, 
zejména v situaci, kdy ani jedna z citací neodkazuje k původnímu autorovu "objevu", považuji nejen za 
nevhodnou, ale také za neetickou.  
Z výzkumného hlediska autor v části, která se měla věnovat kvalitativní analýze expertních rozhovorů se "třemi 
až pěti členy redakce magazínu", předkládá pouze souhrn několika málo konkrétních postřehů z pouhých dvou 
rozhovorů (3,5 strany textu k této části výzkumu představuje jen definici cílové skupiny magazínu šéfredaktorem 
a redaktorkou, velmi povrchní závěr o využívání inzerce a PR magazínem a spekulace o tom, do jaké míry jsou 
sami pracovníci redakce "sváděni" prostřednictvím "svých textových produktů" - s. 38-41). Hypotézy H1-H3 pak 
nemají podobu klasických verifikovatelných hypotéz - jedná se o nekonkrétní, vícevrstevná konstatování, která 
není možné kvantitativně vyvrátit nebo potvrdit, protože ani neobsahují měřitelná tvrzení. Autor sice na s. 9 tvrdí, 
že H1-H3 jsou v podstatě jen "předpoklad[y], ze kterých budou vyvozeny hypotézy", následně však své závěry 
vztahuje právě k H1-H3, o nichž píše jako o potvrzených (s. 70-71), a žádné jiné konkrétní hypotézy nenabízí.  
 
 
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 1 
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.)  

2 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Z hlediska struktury práce nepřehledně těká mezi útržkovitou teorií, metodologií a vlastními dojmy, její koncepce 
je nejasná, text místy postrádá kontinuitu, vnitřní soudržnost (např. s. 26, 27, kde citace o subkulturách následuje 
zcela bez uvedení změny tématu nebo posunu v něm). Autor nesměřuje v teoretických východiscích k jasnému 
argumentu, práce je v teoretické i výzkumné části spíše kompilátem jednotlivostí, postřehů (od historie 
náramkových hodinek přes product placement luxusních výrobků v populární kultuře k příběhu prvotního 
hříchu), než kvalitní vědeckou diskusí o určitém fenoménu, nebo alespoň její reprodukcí. Text nepřináší 
poznatky nejen nad rámec běžného oborového poznání, ale na řadě míst v podstatě ani nad rámec common sense. 
Na některých místech se objevují faktické chyby - na s. 7 autor píše o magazínu Bel Mondo jako o "vznikající[m] 
společně s týdeníkem Reflex" (místo Respekt), na s. 24 najdeme konstatování, že "stěžejním předpokladem 
(sociální konstrukce reality - pozn. LV) je, že realita je sociálním konstruktem, který je každému jedinci velmi 
subjektivní", na více místech (s. 62, 35) reprodukuje autor Kunczikovo hrubé zjednodušení o konspiračních 
teoriích týkajících se "teze o kontrole průmyslu vědomí skrze reklamu a PR", sám pak konstatuje, že se jedná o 
"nedokázaný předpoklad, že mezi zadavateli inzerce a vlastníky médií existuje jakési spiknutí" (opět s odkazem 
na Kunczika), aniž by se věnoval relevantní vědecké diskusi k tomuto tématu.  
Překvapivé je, že střední a vyšší třídu autor na s. 10 definuje na příkladu Číny, u pozn. pod čarou č. 43, kde autor 
vysvětluje charakter klenotnictví Aurum, není zřejmý vztah k tématu práce. V závěru práce (s. 72) pak autor 
prezentuje elitistní názor na "méně kriticky nahlížejícího čtenáře", aniž by k tomu disponoval oporou 
v empirických datech (vyvozuje dohady o účincích mediálních obsahů na vnímání módy a stylu pouze z analýzy 
obsahů samotných).  



Po stylistické stránce je práce poměrně kvalitní, nachází se v ní menší množství překlepů, spíše výjimečně chyby 
ve shodě podmětu s přísudkem (s. 27 - "luxusní předměty ... se začali rozšiřovat... Objevovali se..."). Mezi 
stranami 46 a 47 je vloženo pět prázdných listů, mezi stranami 48-49 a 52-53 pokaždé jeden prázdný list.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Martina Maxy se věnuje podstatnému fenoménu, který je častým námětem kritiky řady 
předních odborníků z oblasti komunikace, zejména těch, kteří se zaměřují na politicko-ekonomický přístup ke 
kritice médií. Autor však tuto perspektivu ve své práci příliš nezohledňuje (a vysvětluje to nepříliš uspokojivě 
svým úsilím o nezaujatý přístup). Jeho výzkumné závěry přitom přinášejí spíše deskripci několika málo 
fenoménů z obsahu jednoho konkrétního magazínu a nereprezentativní a nezobecnitelný doklad o provázanosti 
redakčních obsahů se zájmy inzerentů. Z mého pohledu se jedná o poněkud promarněnou šanci předložit kvalitní 
případovou studii některých aspektů fungování časopisů životního stylu (k tomu práci chybí hlubší kvalitativní 
analýza s náležitým zobecněním a detailní typologií i skutečné kvantitativní testování hypotéz). Aby práce 
přinášela více než jen dílčí potvrzení obecně popsaného trendu o prorůstání PR do redakčních obsahů, aby byla 
například důkazem o dominanci takového trendu v českých médiích, bylo by asi třeba zvolit širší vzorek, 
případně analýzu provést precizněji a komplexněji.  
Práce v předložené podobě je podle mého názoru na hranici toho, jaké nároky na své absolventy klade náš obor, 
a navrhuji ji hodnotit stupněm dobře pouze při velmi kvalitní obhajobě.  
 
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! 
 


