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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)
Odchylkz ve struktuře jsou stručně vysvětleny. Vzhledem k tezím chybí např. modely a kategorizace zobrazení 
dítěte. 

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 1
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Oceňuji funkční výběr teorie a kritický přístup k ní; zároveň je výklad dobře čtivý. Odborná literatura je 
dostatečná, pochopená; styl textu zcela výjimečně (vzhledem k tématu) ironický, ale jinak zcela odpovídající.

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 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 

1



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
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) 
Občas se v práci vyskytuje překlep, záměna pomlčky a spojovníku, nesklonění cizího osobního jména či 
nepřechylování (slovo rozkrývání není doporučováno jako klišé; nejednotná barva písma?) a podobné drobnosti, 
jinak velmi dobrá úroveň a kultivované vyjádření. Citovat je lépe harvardským stylem a poznámkový aparát 
nechat pouze pro poznámky pod čarou. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práce je ambiciózní a zahrnuje několik velkých témat, která se nicméně podařilo spojit zdařile (jimž ale zcela 
neodpovídá titul práce), oceňuji zároveň i výběr základního tématu komunikace "mateřských" časopisů, podoby 
rodičů, tedy hlavně matek, i dětí v médiích i jejich etická omezení a další související fenomény; uměla bych si 
představit ještě detailnější sémiotický rozbor zaměřený více i na jazykovou stránku, ale omezení diplomové 
práce je pochopitelné. Problematický zůstává pojem "obrazu" dítětě apod. – co to vlastně je? Spíš dílčí jsou 
drobné dotazy (opravdu se začalo rodit v nemocnicích už na konci 19. století? s. 19; není uspořádání fotky 
prostě jen náhodné, vlivem redakčních rutin či prosté (ne) spolupráce dítěte při focení? s. 51). Líbí se mi 
paralely ve srovnávání fotografií novodobých a historických a úvahy ze závěru, např. na s. 84. Téma by jistě 
zasloužilo rozpracovávat dál; aby se ještě podrobněji popsala a analyzovala role a způsoby zobrazování dětí atd.
i vzheldem k inzertní složce médií, vytyčené v úvodu, což ovšem, jak již bylo řečeno, překračuje rozsah 
diplomové práce. Práce je kvalitní a kultivovaně zpracovaná, s relevantním tématem. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Myslíte, že by bylo užitečné či žádoucí zavést i jiné podoby zobrazování dítěte/rodiny/matky než ty 

stávající, stereotypní? Jaké/v čem? 
5.2 Čím je podložené tvrzení na s. 89? (Spíše než o nahrazení tisku internetovým médiem se jedná o 

vzájemné provázání a doplnění obou mediálních platforem. )
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!


