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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Šimíková Nikola

Název práce: Jak matky a dcery vnímají a užívají tematiku módy v ženských lifestylových časopisech 
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Šmejkalová Jiřina 
Pracoviště: IKSŽ

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)
Výsledná podoba práce odpovídá tezím.

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 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
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) 
Ačkoli problematika ženských časopisů jistě není v oblasti mediálních studií novým ci výzkumně nedotčeným 
předmětem výzkumu, daná práce představuje přijatelný pokus o zpracováná inter-generačních aspektů medialní
recepce, je přehledně strukturovaná, stylisticky v zásadě zdařilá, s přijatelnými závěry. Analytická část je sice 
logicky vypracována, ovšem má tendenci sklouzávat do popisnosti, navíc zatížené zobecňujícími a 
zjednodušujícími výroky („móda je všude kolem nás...“, s. 25; ), ahistorickým přistupem k genderovym 
tématum („... dřive byla ideálni ženou žena v domácnosti ...“, s. 28: KDY DŘÍVE? Např. v obdobi reálného 
socialismu s 97% plnou zamestnanosti žen v produktivním věku???; časopis Vlasta založila dr. Milada 
Horáková s představitelkami Rady československých žen v lednu roku 1947, a nikoli 1948 - s. 34) a 
nevyjasněným pojmovým aparátem (napr. koncepty ‚ideologie‘, ‚gatekeeper‘ etc. maji své klasické autory a 
intelektualni historii, diplomantkou viceméně ignorovanou; Jirak & Köpplová (2009) jistě nejsou jediní, a 
možná ani nejreprezentativnější teoretici medii, kteří se snaží/li definovat podstatu publika „v dnešní době“, s. 
6; co to je „feministka“?, s 16) a vágními a nepřesnými odkazy k dějinám mediální teorie (S. Hall nebyl 
„kulturálnimu přístupu ... nakloněn“, ale představuje jeho předního zástupce a jednoho z ‚otců-zakladatelů‘), 
včetne tězko obhajitelných exkurzů do sociologie rodiny („Dnes už se i matka samoživitelka dokáže uživit 
sama, s příspěvky od státu (?!?) ... “, s. 41).



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 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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Záveě práce nastiňuje výsledky výzkumu, ovšem jakoby sledovaná problematika a čtenářky Elle etc. žily v 
jakémsi bezčasí, diplomantka zcela minula šanci poukázat na specifiku místních mutací těchto nadnárodních 
medialních fenomenů, zasadit uvedení daných periodik na český mediální trh do specifických souvislostí
mistního mediálního a společenského vývoje minulých dekád. Kandidátka přiznává osobní angažovanost v 
daném mediálním prostředí, ovsem nepodarilo se ji distancovat od axiologickych diskurzů (viz zaverecny 
pozadavek zkoumat, „co by mely ... casopisy obsahovat, aby se zbavily stitku poklesle kultury“, s. 84).  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována velmi dobře až dobře v závislosti na průběhu 
obhajoby.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Můžete nastínit specifiku místních mutací těchto nadnárodních mediálních fenoménů?
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!


