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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) 

 

1.3 Autorka se odchyluje od tezí v tom smyslu, že teoretickou část propracovává hlouběji, než původně 

plánovala. Uvádí, že je to způsobeno rozsahem tématu a souvislostí jednotlivých dílčích témat, kterým se věnuje 

v jednotlivých kapitolách. Je chvályhodné, že se autorka snaží pokrýt všechna související témata, ale práci by 

naopak prospělo zúžení teoretické části, která zbytečně navyšuje už tak nestandardní rozsah práce. Vzhledem 

k tomu, že se téma vztahuje na období od r. 1989, není nutné do detailu popisovat vývoj ženských časopisů 

v českém prostředí od úplných počátků. Stejně tak je nad rámec tématu se zmiňovat o účincích ženských 

časopisů na publikum, když se tímto tématem autorka dále nijak nezabývá. I kapitoly, které autorka do teoretické 

části právem zařadila a které tam patří, by bylo možné napsat zhuštěným stylem.  

 

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 1 

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)  

 

2.1-2.2 Autorka se snažila prostudovat literaturu týkající se témat souvisejících s tématem diplomové práce. Je 

však zarážející, že i přes rozpracování různých dílčích (mnohdy i okrajových) aspektů tématu se nevěnuje 

sociální konstrukci reality a obecně tématu reprezentace (pouze částečně problém naznačuje v kapitole 1.9.5  

na základě nejrůznějších průzkumů). Je možné jí také vytknout, že v řadě případů se opírá pouze o přehledové 

publikace, aniž by si vyhledala primární zdroj (příkladem může být kapitola o účincích).  

 



2.3-2.4 Autorka se se zvolenou technikou výzkumu vypořádala poměrně dobře. Analyzovala velké množství 

materiálu ze zvolených ročníků čtyř titulů a poté se snažila odpovědět na 16 výzkumných otázek, které si 

nicméně nestanovila v tezích. Na výzkumné otázky stanovené v tezích poskytuje stručné odpovědi v závěru 

práce. (Není úplně srozumitelné, proč 16 výzkumným otázkám, které jsou analyzovány v kapitole 2.5, najednou 

v závěru přikládá větší váhu, když ty jsou formulovány spíše jako dílčí tak, aby umožnily zodpovědět hlavní 

výzkumné otázky, stanovené v tezích a zopakované v úvodu práce.) 

Je také škoda, že se autorka po zodpovězení výzkumných otázek v části 2.5 už nevěnovala hlubší práci s těmito 

zjištěnými poznatky. Přešla už k tvorbě závěru celé práce, kde odpovědi na výzkumné otázky stanovené v tezích 

příliš zestručnila (zřejmě vzhledem k doporučenému rozsahu závěru). Zjištěná data by bylo vhodné zasadit  

do kontextu teorie zmíněné v úvodní části práce.  

 

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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

5 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

3.1 Jak již bylo naznačeno výše, strukturu autorka zvolila pravděpodobně proto, aby obsáhla co nejvíce aspektů 

dané problematiky. Práci by ale neuškodilo, pokud by se některé kapitoly zkrátily, či přímo vyjmuly (např. vývoj 

ženských časopisů v českém prostředí od úplných počátků, vliv ženských časopisů na společnost).  

Stejně tak by se jevilo jako vhodnější text, který autorka zařadila do závěru, přiřadit ještě k výzkumné části práce 

a pokusit se zjištěná data zasadit více do kontextu poznatků zmíněných v teoretické části. Závěr mohl být 

stručnější a shrnovat celou práci, nikoliv jen její výzkumnou část. 

 

3.3 Poznámkový aparát je řádně veden, ač někdy není jednotně upraven, co se týče vzhledu (čára, pod kterou 

jsou poznámky uvedeny, nemá všude stejnou délku). Není také dodržována jazyková úprava poznámek  

pod čarou (zejména při použití slova „tamtéž“, které je psáno s malým písmenem na začátku), nejsou také 

zpravidla ukončeny tečkou.  

 

3.5 V předložené diplomové práci se bohužel vyskytuje řada chyb v interpunkci, několik chyb ve shodě podmětu 

s přísudkem a množství překlepů. Příklady: 

Str. 40 (stylistika): „A to samé můžeme říct i o vztahu genderu a médií, který má za cíl zjistit, jakou spojitost má 

zobrazování mužů a žen v mediálních produktech s tím, jak je vnímaný mužský a ženský svět.“ 

Str. 44 (překlep): „V Česku je pravděpodobně tou nejzásadnější otázkou jazykové sexismu přechylování 

příjmení.“ 

Str. 65 (pravopis): „Tyto dva zdroje my byly zázemím a oporou pro teoretické uchopení toho, jak vybrat vzorek.“ 

Str. 73 (překlep): „Ženy, kterou jsou úspěšné jak v práci, tak v roli matky, říkají, že jejich úspěch je daný právě 

tím, že se jim daří skloubit všechny povinnosti.“ 

Str. 80 (pravopis, překlep): „V Katce se nicméně objevují i obrazy běžných, veřejnosti neznámých žen, které 

dosáhli výrazných úspěchů ve svém oboru. Katka se v tomto případě přiklání k obrazu ženy, která úspěch získala 

přímočaře, ale dostala se k němu až odrazem ode dna, kam předtím klesla. jde o ženy, které na začátku opouštěJí 

své pracovní místo, kde jsou nespokojené...“ 

Str. 82: (překlep): „Život podle nich život není závod a žena by měla být ctižádostivá s mírou.“ 

Str. 84: (interpunkce): „U těchto žen je, logicky, výrazně akcentovaný jejich vzhled. A to jak primárně, kdy se 

hovoří o mladistvém půvabu (ač se v žádném z čísel časopisu neobjevuje u žádného z rozhovorů věk 

dotazované), tak i vzhled u starších dam, které vypadají mladistvě, nebo minimálně mladší než ve skutečnosti 

jsou.“ 



Str. 100 (pravopis): „Jako úspěšné ženy jsou v článcích prezentované ženy, které pokračují ve své kariéře. 

Nicméně ne na úkor dětí. Pokud by mělo dojít k rozhodnutí, pak by volili děti a rodinu a kariéru by potlačily.“ 

Str. 102 (pravopis): „Tyto ženy mají všechno, ale současně nic. Často spoustu peněz, ale nikoho, s kým by je 

mohli užívat.“ 

Str. 106 (pravopis): „Vyšší věk úspěšných žen je v některých případech daný i tím, že úspěchu dosáhly až 

v druhém zaměstnání, povolání, které zvolili proto, že je první zvolené nenaplňovalo.“ 

Str. 112 (interpunkce): „Všechny čtenářky se shodují, že přílišná samostatnost a úspěch jsou důvodem, proč jsou 

tyto ženy samy a zmiňují v tomto směru zejména vysokoškolačky, jejichž osudy jsou si prý navzájem velmi 

podobné.“ 

Str. 119 (interpunkce): „Za ženu s navenek tvrdou krustou, kterou se ale pouze obalovala je označovaná i 

Michaela Dolinová.“ 

Str. 130 (překlep): „Stereotypního zobrazení - byť úspěšných žen - se tyto časopisy dopouštění.“ 

 

3.6 Grafická úprava práce je v pořádku až na některé drobnosti, které by se v diplomové práci neměly objevovat, 

např. předložky a spojky na koncích řádků, neodsazení odstavců na str. 29 a 30, nezařazení kapitoly první úrovně 

na novou stránku (str. 58), neuvedení zdrojů u tabulek. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Autorka se při zpracování diplomové práce zaměřila na téma mediální reprezentace úspěšné ženy v ženských 

časopisech, které sledovala v jeho vývoji od r. 1989 do r. 2012. Úkolu se zhostila v rozsahu, který daleko 

překračuje povinné minimum pro rozsah diplomové práce. Pro výzkumnou část práce si autorka vhodně upravila 

metodologii stanovenou v tezích, soustředila se pouze na kvalitativní analýzu redakčních článků ve vybraných 

ženských časopisech. Poměrně dobře si počínala při zpracování materiálu, závěr však působí trochu matoucím 

dojmem (v důsledku znehodnocení výzkumných otázek stanovených v tezích). V závěru se také autorka mohla 

více odkazovat na teoretický kontext práce, dát zjištěné výsledky do souvislostí a propojit obě části práce.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě, vzhledem k výše zmíněným výhradám k obsahu  

práce ji navrhuji hodnotit stupněm 2. Jako zásadní problém však vnímám neprovedenou jazykovou korekturu 

práce. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Uvádíte, že časopis Katka i Svět ženy v r. 2012 ukazuje ženy po padesátce jako ty úspěšné (str. 81,  

90-91). Podobně na str. 105 a 106 ukazujete, že i časopis Elle v r. 2007 posunul hranici věku žen,  

o kterých píše, o deset let a více oproti r. 2002. Také popisujete, že Vlasta v r. 1996 (s. 114 a 115)  

i v r. 2007 (s. 120) ukazuje starší ženu spíše jako vzor pro ostatní než jako odpadlíka. V souvislosti se 

starší populací se přitom hovoří spíše o jejich „neviditelnosti“ v médiích nebo o jejich „negativním 

mediálním obrazu“ (např. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Praha: Gender Studies, 2005. ISBN 

80-86520-09-9). Jak si Vaše zjištení vysvětlujete?  

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! 

 


