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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A-B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

 

 Autorka zpracovala aktuální téma z oblasti současné mediální produkce. V úvodu prezentuje 

teoretická východiska, vychází převážně z českých zdrojů. Jsou zde vymezeny pojmy, se kterými se 

dále pracuje (editorial, úvodník). V úvodní části by bylo vhodné podrobněji stanovit cíle a popsat 

metodologii a data, není zcela jasné, kolik čísel časopisů bylo zahrnuto do analýzy a jak tuto 

skutečnost autorka odůvodňuje. Práce má převážně popisný charakter, méně už je zachyceno 

celkové působení analyzovaných textů a jejich manipulativní charakter vzhledem k cílovým 

adresátkám. Ojediněle se vyskytují faktické nedostatky: na s. 32 – tvar jat není přechodník minulý, 

nýbrž příčestí trpné, tvar vzniknuvší není přechodník přítomný, ale adjektivum odvozené od 

přechodníku minulého. Výklad je převážně logický a koherentní, nicméně občas se čtenář 

neorientuje v delších pasážích, kde je uvedeno množství příkladů, možná by pomohlo větší členění 

textu.  

 

 

 



 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

 V některých případech jsou uvedeny odkazy na internetovou podobu článků, které byly 

primárně publikovány v tištěných časopisech (Naše řeč). Doporučuji citovat primární tištěný text. 

Občas se vyskytují stylisticky neústrojné konstrukce. Co se týče pravopisné kodifikace, autorka se 

dopustila několika chyb v interpunkci, konkrétně oddělení věty vedlejší (s. 39, 41, 46).  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce je solidně zpracována, autorka vychází z analýzy autentických materiálů a podrobně 

se věnuje jednotlivým jazykovým rovinám. Celkové shrnutí je ovšem spíše povrchní, chybí analýza 

manipulativních aspektů.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Na s. 8 píšete, že některé časopisy kladou důraz na emancipaci. Objasněte, v jakém smyslu.  

4.2 Na s. 37 hovoříte o slovech přejatých a cizojazyčných. Vysvětlete rozdíl a kritéria zařazení 

do kategorie.  

4.3 Na s. 46 píšete, že je jazyk časopisů uzpůsoben jazyku žen. Co tím myslíte?  

4.4 Obsahují Vámi zkoumané časopisy genderové stereotypy?  

4.5 V čem se liší časopisy klasické a licenční?  

4.6 Vysvětlete pojem licenční. Je to synonymum slova značkový? Má tytéž konotace?  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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