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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 své téma zpracovala svědomitě, v souladu s tezemi, s dobrou znalostí literatury o předmětu. Obtížnost 
tématu vyplývá z faktu, že jak ženskými časopisy, tak problematikou přesvědčivosti se zabývá rozsáhlá 
literatura (mezi jiným i velký počet diplomních prací na fakultě) a že tu není snadné zvolit originální postup.  

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 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka zvolila standardní postup zkoumání a opírala se přitom o osvědčený repertoár odborné literatury, 
převážně domácí. Nejdříve vymezila soubor jazykových prostředků, které se podle jejího názoru podílejí na 
přesvědčovací funkci zkoumaných textů, poté podala charakteristiku současných ženských časopisů a 
v závěrečné části se soustředila na rozbor žánru editoriálů/úvodníků, u něhož oprávněně očekává největší 
intenzitu přesvědčivého působení na čtenářky. Obtížnost zkoumání přesvědčovací funkce podle mého názoru 
spočívá v rozlišení přesvědčivosti a manipulativnosti (podle Habermase mezi jednáním komunikačním a 
strategickým) a v odpovědi na otázku, zdali přesvědčivost (nesená nejrůznějšími sémiotickými prostředky) je 
dána charakterem zkoumaného média, nebo přítomností specifických persvazivních kategorií. Popř. jak osobité 
je využití těchto kategorií v časopisech pro ženy. Tyto kategorie, které by měly být východiskem působení na 
čtenářky, se autorka snažila svědomitě a na základě výsledků doložené odborné literatury popsat. 

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 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.) 

1

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) 
Autorka úkol zadaný názvem práce i předloženými tezemi splnila. Správně usuzuje, že jí zkoumané prostředky 
přesvědčování jsou jen jednou částí celého komplexu jevů, které se na přesvědčivosti analyzovaného časopisu
podílejí. Zřejmě hlavní měřítkem míry splňování této funkce  média je jeho čtenářská a komerční úspěšnost; to 
je ale pochopitelně problematika jiného zadání. Jazyková stránka práce je na dobré úrovni, jen několik málo 
chyb považuji spíš za překlepy než za prohřešky vůči kodifikaci (s. 10, spr. šest funkcí, s. 36 spr. skombinovat).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Svědomitě napsaná práce, která se snaží o podrobnější popis a rozbor komplexní sdělné funkce přesvědčovací. 
Autorka stále před náročným úkolem vymezit jazykové prostředky persvaze, ukázat jejich úlohu v příslušném 
médiu a spolu a tím i specifické postavení ve vybraném časopise pro ženy. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Bylo by možné aspoň velmi stručně klasifikovat ženské časopisy podle míry jejich využití persvazivní 

funkce?
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!


