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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 se odchyluje od schválených tezích ve volbě obsahů, které analyzuje, a také ve zvolených metodách 
analýzy, toto odchýlení je ale v práci objasněno a považuji ho za přijatelné.  
 
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 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka zpracovává téma, u kterého zdánlivě už není příliš co objevovat - oceňuji ale její rozhodnutí věnovat se 
srovnání obsahů v časovém rozmezí 15 let a pokusit se postihnout určitý vývoj v obsazích lifestylových 
magazínů pro dospívající dívky. Teoretická východiska práce jsou prezentována soudržně a jsou provázána 
s výzkumným tématem, výklad logicky plyne a směřuje k určitému cíli - autorka si v "teorii" funkčně připravuje 
podklady pro vlastní analytické závěry. Z hlediska přínosu práce k rozvoji oboru se podle mě autorka měla více 
vyrovnat s existencí řady prací k tomuto tématu a zdůraznit svůj vlastní přínos nad rámec toho, že se jedná o 
vhled autorky, která má blízko k cílové skupině časopisů (zde příliš nerozumím opětovnému zdůrazňování, že 
v českém prostředí neexistuje dostatek textů, když sama autorka řadu takových cituje - např. Kadlecová se 
věnovala tématu i v disertační práci). Nejasné je pro mě i autorčino vymezování se vůči "feministickým 
autorkám" - podle Lucie Jebavé tyto autorky údajně ve svých analýzách "sledují závěry poplatné jejich diskurzu" 
- přitom sama autorka předkládá závěry, které je možné označit za součást tradice feministické politické 
ekonomie i obecně kritické feministické teorie.    
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická východiska i analytické závěry vytvářejí v předložené práci poměrně soudržný a logický celek. 
Některé závěry srovnání obsahu lifestylového magazínu z roku 1997 a z roku 2012 otevírají úvahy o možném 
posunu těchto obsahů, které by si zasloužily detailnější teoretické interpretace. Autorka bohužel u těch 
nejzajímavějších výsledků nabízí poněkud neobratné interpretace - spíše než aby v rozdílech spatřovala důsledek 
vývoje globálních mediálních trhů nebo posunu v prorůstání PR do obsahů médií, interpretuje je (bez odkazu na 
autoritativní zdroje) jako související s českým, resp. zahraničním vlastnictvím daného média. Otázkou pro mě je, 
co autorka míní konstatováním, že "závěry analýzy ukázaly, že reprezentace životního stylu v časopisech pro 
dívky je stejná téměř po celém světě", když autorčina analýza vychází jen z obsahů českých mutací časopisů (s. 
106). 
Oceňuji velmi dobrou stylistickou i jazykovou úroveň textu, překlepy a chyby jsou spíše výjimkou. Na s. 18 
autorka píše křestní jméno Baumana jako Zykmund místo Zygmunt a autorovo příjmení chybně se dvěma N. 
Kadlecové na s. 27 přisuzuje jméno Petra, místo Kateřina. Chybně také píše shodu ve větách obsahujících plurál 
slova "téma" - např. "byly zařazeny témata" - s. 94.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předloženou diplomovou práci Lucie Jebavé považuji za zodpovědně zpracovaný text, a to jak po stránce 
teoretické, tak analytické. Některým drobným nedostatkům se věnuji v pasážích výše.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na několika místech práce se vymezujete vůči "feministickým autorkám" - jak byste definovala svoji 

pozici, svůj tzv. standpoint?  
5.2 Není název vaší diplomové práce v rozporu s vaší deklarovaně konstruktivistickou perspektivou?  
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! 
 


