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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 se od schválených tezí odchýlila, a to ve dvou věcech: (a) zasáhla do metody práce (sémiotická 
analýza ale je v tezích zmíněna), což v úvodu logicky a přijatelným způsobem zdůvodňuje a je to podle mého 
soudu vhodná změna, a (b) pozměnila strukturu práce (rozšíření o historické exkurzy, kapitola o lifestylových 
časopisech, vývoj sémiotiky), což nevysvětluje a z hlediska zpracovávaného tématu to přínos nepředstavuje.   
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Posouzení práce ztěžuje fakt, že téma není dostatečně jasně oborově ukotveno. Autorka inklinuje k tomu vnímat 
práci jako příspěvek ke studiu vztahu médií a životního stylu a současně vykládá přílohy jako součást marketingu 
současných médií a pokouší se na ně nahlížet z perspektivy politické ekonomie komunikace. Pracuje namnoze se 
základními encyklopedickými příručkami, které nevnímá s kritickým odstupem. Zcela chybí literatura ke 
klíčovému konceptu práce, jímž je "luxus" (prázdné proto zůstávají formulace typu "luxusní lifestyle a úspěšné 
osobnosti",  s. 9). Vlastní analýzu provedla velmi spolehlivě a soustředěně, byť někdy zůstává spíše v rovině 
popisu - a hlavně zapomíná, že jí jde o životní styl.   
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Patrně nejproblematičtějším aspektem konečné podoby práce je její struktura. Diplomantka se rozhodla zařadit 
do práce několik historických exkurzů, které ale nemají k tématu logickou vazbu (historie ženských časopisů ve 
světě) a navíc trpí  až přílišnou stručností (vývoj deníkových příloh od roku 1789 do současnosti na s. 7-8, 
stručná historie lifestylových časopisů , s. 13-14, ta navíc vůbec nemá historický rozměr, dějiny sémiotiky v kap. 
4.2.2) nebo mají podobu digrese, jež v samotné analýze nevyužívá (kap. 3 o public relations a reklamě). 
Poznámkový aparát práce  není zcela spolehlivý (odkaz "Köpplová 2005", s. 4, nemá oporu v seznamu literatury, 
u některých údajů chybí odkazy - viz např. rok 1992, s. 8, nebo údaje o analyzovaných titulech, s. 61-64 ). Práci 
by prospěla pečlivější finální korektura, zůstalo v ní značné množství technických chyb (malé písmeno v citaci a 
"odskočená" čárka, s. 4, tečky, s. 18, opakující se chyba ve jméně  Ch. S. Peirce, s. 56, 57, znak navíc, s. 58, 
sémitocká, s. 145a řada dalších) i formulačních nejasností ("týdeník si kladl za cíl celostátní přínos", s. 18, 
"dnešní česká mediální scéna, alespoň co se tištěného odvětví týče, jelikož se skládá z médií v soukromém 
vlastnictví, je primárně ziskově orientovaná", s. 22). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila původní práci, v níž se snaží zpracovat téma doposud spíše opomíjené a pro pochopení české 
mediální produkce nesporně podstatné. Předností práce zcela nesporně je samotná analýza, v níž autorka 
prokazuje snahu o pečlivý a pozorný přístup k analyzovanému materiálu. Práce ale značně trpí neujasněností 
v uchopení tématu: nadějné zakotvení v kritické politické ekonomii nevyužívá, nevyužito zůstává i vztažení 
k public relations a reklamě (kap. 3), o kategorii luxusu se čtenář mnoho nedozví ani v teoretické ani v analytické 
části (i když autorka má téma stále na paměti, viz např. zmínka na s. 79). Přes uvedené připomínky práce 
bezpochyby splňuje nároky kladené na magisterské kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak se v konkrétní dobové situaci formuje představa "luxusu" a jak se na tomto procesu podílejí média? 
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! 
 


