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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) 
Diplomantka rozšířila techniku zpracování o sémiotickou analýzu a rozhodla se nevěnovat poradnám pro 
čtenářky. Obě rozhodnutí konzultovala a jsou podle mého soudu akceptovatelná (matodologické obohacení zcela 
bezpochyby, tematické zúžení méně jednoznačně).  
 
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 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka se zvláště v úvodní, teoretické části opírá především o základní kompendia, rozšířená zvláště v úvodu 
k vlastní analýze (6.3.1) o přehled relevantních výzkumů. Tituly shromážděné rešerší vhodně zařazuje do 
kontextu, ale nevyhodnucje kriticky, vlastní analýza je představena vcelku podrobně, ale poněkud nepřehledně 
(fakticky je rozdrobena v kap. 8, 9, 10 a 11). Asi nejzajímavější částí analýzy je kap. 11 Sémiotická analýza 
životního stylu, z níž je patrné (byť je namnoze spíše popisná než interpretující), že autorka se v podkladovém 
materiálu skutečně orientuje s hlubším poznáním.. 
 
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 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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.)  

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)  
Práce má v zásadě logickou stavbu, postupuje od nejobecnější roviny vymezení tématu (sociální konstrukce 
reality) k vlastní analýze přes výklad základní pojmů, náčrt historie časopisů pro dívky a diskusi o metodě práce. 
Zvolený postup od obecného ke zvláštnímu dává práci jasný půdorys (byť obecnost výkladu o sociální konstrukci 
je možná až příliš vysoká, což se projevuje v tom, že tyto výklady autorka ve vlatní analýze prakticky nepoužije a 
jsou v práci přítomny jen jako jakési ideové pozadí). Kapitola 6.1 o historii časopisů pro dívky je na jednu stranu 
pro téma okrajová, na druhou stranu zestručněná až na hranici únosnosti, kapitola 7 je spíše jen stručný úvod ke 
kapitole 8 a neměla být zařazena do textu samostatně. Poznámkový aparát práce je vcelku spolehlivý, jen místy 
chybí zdroj (pozn. 10, s. 27 dole ad.), popřípadě nutné bibliografické údaje (pozn. 10, 11 ad.), výjimečně se 
objevuje i odkazování z druhé ruky (pozn. 23).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená práce Lucie Jebavé nepochybně spolňuje nároky kladené na magisterské kvalifikační práce. 
Zpracované téma dělají z předložené práce užitečný příspěvek k interpetaci obsahu tohoto typu mediálních 
produktů.  
 
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! 
 


