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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)
Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným 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 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
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) 
V úvodních teoretických kapitolách se autorka věnuje vlivu médií na konzumenty, vztahu žen a médií a 
prezentaci módy v médiích. Autorka pracuje s tituly odborné literatury a prezentuje základní teoretická
vymezení uvedených témat. V magisterské práci používá některé přehledové publikace - oblíbený McQuail, 
Burton-Jirák, Jirák-Köpplová. Ovšem u témat jako publikum, reprezentace a stereotypy by autorka mohla 
pracovat rovnou s publikacemi, které se těmto tématům primárně věnují, takže by nemusela vycházet 
z přehledových publikací. V teoretické části se objevují některé nepřesnosti. Časopis Vlasta má vznik již již 
v roce 1947. Moc mi nesedí formulace, že Stuart Hall byl nakloněn kulturálnímu přístupu, když byl jeho 
klíčový představitel, tak proč používat výraz -nakloněn-. 
Autorka ve své práci pracovala s časopisy Elle a Cosmopolitan. Domnívám se, že zde by bylo přece jen na místě 
zařadit tato periodika více do celkového kontextu české mediální krajiny. Bylo by dobré šířeji uvést, že tyto 
časopisy u nás vycházejí jako národní mutace, tak by bylo třeba i vhodné porovnat americkou a českou verzi, 
přičemž by mohla autorka uvést obsahové porovnání. V tomto směru by právě měla být skutečně bližší 
charakteristiku obsahu českých mutací Elle a Cosmopolitan. Při vlastním výzkumu tak autorka uvádí, že dala 
respondentkám vybrané číslo časopisu, aby jej komentovaly. Čtenář diplomové práce se ovšem nedozví, co bylo 
obsahem a co tedy vlastně konkrétně komentovaly. Je zmínka o rozhovoru s Jiřím Bartoškou, ale to je dost 
málo. 



Při charakteristice výzkumu není zrovna vhodné psát, že výzkumnice bude něco předstírat. Myslím si, že 
autorka počítala s tím, že matky a dcery budou mít zkušenosti se společným čtením časopisů a s diskusí o jeho 
obsahu. Jak ovšem zjistila, tak zrovna toto u matek a dcer neprobíhá, pokud zrovna spolu nejsou na společné 
dovolené. Respondentky se hodně vyjadřovaly o vysokých cenách produktů, které byly v časopisech 
prezentovány. Sdělovaly, že by si tak drahé zboží nekoupily. K vyvozování širších závěrů bychom ale museli 
znát ekonomické postavení respondentek. Jestli skutečně si nemohou finančně dovolit nákup inzerovaného 
zboží. Autorka provedla rozhovory s dcerami a matkami. Rozhovory pak analyzovala, vytvořila subkategorie. 
Z mého pohledu by bylo možné se ještě více zabývat motivacemi, proč vlastně respondentky časopisy čtou, když 
zvláště dcery se vyjadřují dost negativně o jejich obsahu. Pak mi přišla zajímavá i otázka u matek, že vlastně 
nemají s kým si o tématech z časopisů povídat. Tam by bylo možné sledovat, zda o nich mluví se svými 
kamarádkami, kolegyněmi v práci.               

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 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.) 

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) 
Autorka by si měla dát pozor na vyvozování širších závěrů na základě jejího provedeného výzkumu. Když pak 
na s. 81 uvádí, že v dnešní době už mnoho žen tištěné lifestylové časopisy příliš nečte a že je to alarmující pro 
zadavatele reklamy. Na základě rozhovoru s deseti dvojicemi toto nemůžeme tímto způsobem definovat. 
K tomu by třeba bylo právě nutné uvést konkrétní čísla prodaného nákladu a čtenosti časopisu v současnosti i 
vývoj v posledních letech. Pak by bylo nutné i zmínit ekonomické fungování těchto časopisů, jaká je cílová 
skupina, její ekonomické postavení a charakteristika zadavatelů reklamy v těchto časopisech. 
Na s. 6 je uvedena konkrétní citace z publikace, ale není zde číslo strany. Jinak je odkazování provedeno 
správně. Text má velmi solidní jazykovou úroveň.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Vedoucí práce Irena Reifová nemohla ze zdravotních důvodů svůj posudek napsat, a proto vystupuji jako druhý 
oponent. Nikola Šimíková si zvolila zajímavé téma, jak matky a dcery vnímají a užívají tematiku módy 
v časopisech Elle a Cosmopolitan. Měla jiná vstupní očekávání, než pak v reálu ukázal provedený výzkum. 
Autorka provedla rozhovory s respondentkami, které jí přinesly řadu informací o chování žen dvou generací. Je 
zřejmé, že svůj výzkum si dobře promyslela včetně koncepce otázek. Jak jsem již výše uvedl, tak je přece jen 
nutné dát si pozor na vyvozování širších závěrů. Bylo by nutné v tomto směru více zařadit sledovaná periodika 
do celkového kontextu české mediální krajiny.   

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!


