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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) 
Práce odpovídá schváleným tezím ve všech sledovaných bodech.   
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor svědomitě a v souladu s pravidly zvolených metod zpracoval zajímavé téma, které přináší dílčí poznatek 
k širšímu tématu - mediální reprezentaci životního stylu lifestylovými časopisy. V teoretických východiscích 
představuje řadu klíčových konceptů mediálních studií - systematicky a přehledně. Úvodní teoretický vhled je 
však podle mého názoru zbytečně obecný a postrádám v něm zejména zohlednění dosavadního výzkumu ke 
konkrétnímu tématu práce. Místy jsou v teoretických východiscích nepřesně dávány do souvislosti některé 
koncepty mediálních studií - zpravodajské hodnoty, gatekeeping, agenda setting, zpravodajské rutiny (vysvětlení 
jejich vztahu v práci je zavádějící, jejich vztah k analýze není vždy zcela jasný). Kvantitativní metoda je 
zpracována precizně, pokud jde o kvalitativní analýzu, autor sice tvrdí, že postupoval na základě detailního 
kódování, to však z jeho závěrů není příliš patrné (chybí systematičtější kategorizace jako výsledek kódování, jde 
spíše o deskripci jednotlivých obsahů bez vztažení výsledků k oborovým poznatkům nebo bez zpochybnění 
(kritické reflexe) některých textů, které jsou zcela jistě texty reklamními - viz jejich popis na s. 98 a 99.  
 
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  2 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práci, je soudržná a její analytická část přináší srozumitelné 
výsledky a částečně i interpretace. Některá konstatování (citace z odborné literatury) by bylo možné zhodnotit 
kritičtěji (např. tvrzení, že "Mezi [...] výhodu analýzy pak patří její extrémní objektivnost výsledků šetření, které 
nejsou ovlivněny kódovačem, autorem daného zkoumání a jeho případnými subjektivními názory a soudy" - s. 
59, vyjádření ke kvantitativní obsahové analýze). Z jazykového hlediska je třeba upozornit na chyby ve shodě 
větných členů v řadě vět ("určen mužům jevící zájem o muskulaturu" - s. 53, "s osobnostmi reprezentující" - s. 
58, "do grafu znázorňující" - s. 75 a na mnoha jiných místech) a na nesprávné vazby ("nebude jim věnována 
důležitost - s. 73, "přikládat jim pozornost" - s. 74).  
Na s. 54 autor tvrdí, že na Slovensku vychází verze časopisu Dieta s názvem Dieťa a uvádí i webové stránky 
časopisu (www.dieta.sk). Je třeba upozornit, že slovenský výraz "dieťa" není ekvivalentem českého "dieta", ale 
"dítě", a že i při prvním pohledu na výše uvedené stránky je zřejmé, že časopis "Dieťa" se věnuje tematice péče o 
malé děti. Tento omyl vyvolává poměrně zásadní pochybnosti o autorově práci s fakty, stejně jako to, že na řadě 
míst práce je jako autor publikace Analýza obsahu mediálních sdělení uveden Winfried Chulz místo "Schulz" 
nebo že z autorky Malgorzaty Jacyno autor vytvořil autora J. Malgorzata.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Jiřího Bubly přináší dále uplatnitelné poznatky zejména ve své kvantitativní části, kvalitativní 
analýza má spíše deskriptivní charakter a teoretická východiska netvoří se samotnou analýzou příliš organický 
celek.  
 
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! 
 


