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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 upravila soubor analyzovaných médií, což je v práci uvedeno, ale tyto změny, přesněji jejich 
zdůvodnění, považuji za poněkud nešikovně formulované. Některé tituly byly z plánové analýzy vyloučeny, 
protože nejsou dostupné v elektronické databázi Newton Media Search. Další tituly byly vyloučeny, protože: 
"vybočují ze skupiny zkoumaných časopisů periodicitou i obsahem a zaměřením." (s. 9)  
Konstrukce vzorku pro kvalitativní analýzu by měla zohledňovat kritéria rozmanitosti (heterogenity) ve 
výsledném souboru a současně minimalizovat rizika selekční předpojatosti tak, aby byly zahrnuty co možná 
nejpestřejší podoby zkoumaného fenoménu. Absenci daného titulu v "digitálním" archivu lze plnohodnotně 
nahradit archivem "analogovým" v knihovně a argument o "vybočení" daného titulu  není, podle mého názoru, 
v souladu s požadavkem na rozmanitost vzorku.   
 
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 3 
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)  
V kapitole 1 - "Teoretické koncepty" autorka s využitím spíše přehledové literatury (Slovník mediální 
komunikace, McQuailova Teorie masové komunikace, J. Jirák, B. Köpplová - Média a společnost, J. Thompson 
- Média a modernita, R. Barthes - Mytologie, T. Trampota, M. Vojtěchovská - Metody zkoumání médií) velmi 
stručně představuje témata jako "média, moc a společnost", "účinky médií", "normativní teorie médií", 
"gatekeeping", "ideologie", "hegemonie" či "diskurz a jeho zkoumání". V celé kapitole autorka nedůsledně 
odkazuje na použité zdroje a není jasné, proč představuje koncepty, které s předmětem následné analýzy souvisí 
jen nepřímo (gatekeeping, nastolování agendy) a se kterými dále v práci nepracuje. 
Za zajímavou a povedenou považuji úvodní část druhé kapitoly (s. 23 - 26), kde autorka představuje několik 
přístupů a výzkumů, které následně využívá v analytické části.  



Praktická část práce začíná vymezením cílu výzkumu, tedy: "(…) zjistit, do jaké míry reflektují jednotlivá média 
převládající ideologii a jaký vliv na rámování a kontextualizaci textů mají genderové aspekty" (s. 28) 
Z prezentovaných kapitol ovšem není zřejmé (autorovi posudku, který nevylučuje možnost, že příslušnou pasáž 
přehlédl) jak vypadá ona "dominantní ideologie" se kterou autorka srovnává obsahy časopisů.  
 
Komentář ke konstrukci zkoumaného souboru je obsažen v úvodu posudku. V  kapitole 3.2 autorka formuluje 
předpoklady pro co nejkvalitnější výběr textů (množství titulů, srovnatelný profil, dosah na publikum, vydavatel 
a dostupnost v mediálním archivu Newton IT), tyto předpoklady ovšem spíše než "kvalitu" zajišťují 
reprezentativitu výběru. 
 
Jednotlivé citace z analyzovaných časopisů, které tvoří základ celé analýzy, nejsou zdrojovány a čtenář tak nemá 
možnost dohledat primární texty, případně sám zhodnotit kontext a relevanci autorčiny interpretace. 
  
 
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 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Ambiciózně pojatá práce Radany Sedláčkové představuje zajímavou a mnohovrstevnatou problematiku, kterou 
se autorka pokouší teoreticky vymezit, převést do analytických kategorií a prozkoumat. Zkušeně zachází s 
odbornou terminologií a výsledný text je čtivý a je zřejmé, že autorka ovládá potřebný pojmový aparát a 
problematiku dokáže obratně a poutavě vysvětlit. Přesvědčivost a kvalitu závěrů ovšem snižují nedostatky 
v nastavení a zpracování výzkumné části, kterým se autorka mohla vyhnout, pokud by práci v průběhu přípravy 
konzultovala s vedoucím práce.  
Práci Radany Sedláčkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
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! 
 


