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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) 
      
 
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 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 Autorka si vybrala přínosné téma, které zpracovává poučeně. Autorka mohla čerpat z bohatšího spektra 
literatury. V literatuře absentuje například Nadvláda mužů Pierra Bourdieu. v rámci výzkumné části aplikuje 
kvalitativní metodu, se kterou pracuje uvážlivě.  
 
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.)  

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)  
Práce má logickou strukturu. Podkapitola 1.7. Vliv ženských časopisů na společnost mohla být z hlediska 
tematiky účinků médií na společnost propracovanější a rozsáhlejší, pojendání o účincích je zbytečně úsporné.   
Některé výroky by stálo za to podložit daty, která jsou obecně přístupná. Například tvrzení ze strany 16: "Bauer 
Media jsou tak pravděpodobně vůbec největším časopiseckým vydavatelstvím, které na českém trhu aktuálně 
působí." doložit daty podílu na trhu. Podobně na straně 23: "Čtenáři mají k dispozici více titulů a přecházejí od 
zavedených časopisů k novým titulům. Nicméně jde o pouhou domněnku, jež nemám nijak podloženou." Někde 
se v textu vyskytují vyšinutí z vazby: "Patří sem vyššího managementu, náměstků generálních ředitelů…" 
Podkapitola 1.8.4. Vyvolávání fyziologických reakcí mohla zmínit jeden ze základních výzkumů v této oblasti - 
studie Payne Fund studies z první poloviny 20. století. Text zde působí z hlediska odborného poněkud naivně: 
"Mimo emocí vyvolávají mediální obsahy i mimovolné fyziologické reakce lidského organismu. Tady si můžeme 
představit například husí kůži v okamžiku, kdy čtenářka studuje článek o tajemných jevech, stejně tak může 
podobná tematika článku vyvolat mrazení v zádech." Občas se v textu vyskytují překlepy, např. na straně 15 
"Astrosat Medoa", nebo dále: "Ideální žena má za své životní poznání manželství a výchovu dětí." (str. 43).         
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka si vybrala zajímavé a poučné téma. Text bohužel obsahuje celkem dost překlepů a zasloužil by si ještě 
jednu editaci. Nicméně tvoří konzistentní celek, který rád doporučuji k obhajobě. 
 
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! 
 


