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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) 
POuez drobné odchylky, popsané v úvodu práce.  
 
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 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Kvituji široký záběr literatury, práce tím dostává hloubku a přesahuje obor mediálních studií.  
 
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  1 
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 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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)  



Drobné překlepy. Vhodná ilustrativní příloha.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Ondřeje Fišera je podle názvu přesně vymezenou analytickou prací, v obsahu však název 
v mnohém překonává a nabízí fundovaný vhled do aktuálního a atraktivního tématu. Autor téma poměrně široce 
uvádí a zasazuje do souvislostí, což by mohlo čtenáři připadat nadbytečné, avšak je to pro dobro věci, protože 
tím dodává práci patřičný kontext a hloubku. V tématu se dobře orientuje, je patrné, že dokázal zúročit i znalost 
marketingových strategií produktů zacílených na děti (resp. jejich rodiče), které bezpochyby mediální obsahy i 
krajinu do jisté míry formují. Analýza je provedena odborně, přináší zajímavá zjištění a autor z nich dokázal 
vyvodit relevantní závěry. Zajímavá by byla i reflexe mediálních obsahů jejich čtenáři, ale vzhledem k limitu 
magisterské práce by ji nebylo možné provést. Celkově autor předkládá kvalitní práci s původními výsledky, 
která je čtivě napsaná a  bude zajímavá jistě i pro širší publikum či další badatele. Hodnotím ji proto jako 
výbornou.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jakou další metodu byste doporučil pro analýzu čtenářů/řek časopisů pro rodiče?  
5.2 Z vaší analýzy vyplývá opomíjení či nedostatečný prostor role otců v rodině, časopisy pro rodiče jsou 

spíše časopisy pro matky. Čím to podle vás je? Nediskriminují tato média muže? Uživil by se na trhu i 
časopis zaměřený na otce?  

5.3 Jaký společenský dopad má podle vás silná provázanost redakční a inzertní části těchto časopisů?  
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! 
 


