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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) 
Autorka předložila nadstandardně detailní a rozsáhlé teze (naplatí pro oddíl Metody), takže v tuto chvíli by po 
mém soudu nebylo korektní poukazovat na odchýlení v nějakém dílčím momentu. K zásadní odchylce nedošlo, 
výhrady tak budu směřovat tam, jak teze uchopila a jakým obsahem strukturu naplnila.  
 
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 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V rešeršní části dokázala autorka zpracovat úctyhodné množství odborných (ale i popularizačních) zdrojů 
reflektujících jak událost a aktérky ("punková modlitba", Pussy Riot), tak i širší teoretický rámec feministických 
teorií. "Nejširší" mediálněvědní rámec však v teoretické části využit zcela nebyl, autorka  zůstala "v 
podmnožině" (gender v journalism studies). Pojednávaný spor (resp. jeho mediální reprezentace a jejich 
analytické uchopení) však má (nutí do rozvah zapojit) hned několik dalších štěpných linií (spor se vede i na 
rovině Západ-Východ či o cíl "performance" Putin-"ROC"). Absence jejich teoretické reflexe (namátkou: 
propaganda-model a (ne)vhodné oběti; celebritizace; mediální logika; inkorporace, ale třeba i vcelku praktická 
provozní otázka  (ne)omezování svobody projevu v případě ofenzivních projevů vůči náboženskému vyznání) 
by sice mohla být pouhým opomenutím, nicméně na mě působila jako indikátor ztráty odstupu od zkoumaných 
fenoménů, až snad i příklonu k jedné interpretaci sporu (pro další indikátory viz Hodnocení podoby…) 
Teze v oddíle Metody předjímaly "analýzu obsahu kvalitativní metodou založenou na kódování" - neobvyklá 
formulace byla naplněna tak, že empirická část skutečně přináší nové seskupení citací z primárních dokumentů 
dle přidělených kódů ve fázi otevřeného kódování, ale o plnohodnotných výsledcích analýzy ve formě nových 
kategorií lze asi hovořit stěží.   



 
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.)  

3 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Nechme stranou překlepy a drobné stylistické chybky, práce je neobsahuje v dramatické míře. Oponent však 
nelibě nese (jak ve vztahu k požadavkům žánru, tak k podezření ze ztráty odstupu) uvádění pouze křestních 
jmen aktérek ("Marija a Naděžda zůstaly uvězněny" na str. 23; "Naděžda a Marija aktivně zapojovaly" ; 
"Naděžda a Marija konstatovaly" na str. 25), spíš jen pro ilustraci zmiňme příklon k "západní" transkripci 
Shevchenko namísto Ševčenko. Ta na str. 35 "na řetězy pověsila pamětní kříž postavený ukrajinsko-řeckou 
katolickou církví", na str. 59 pak "„Ukrajinské feministky z hnutí FEMEN včera na podporu Pussy Riot zničily 
pravoslavný kříž v Kyjevě“.  Nejde náhodou o stejnou událost s křížem stejné církve?  
Autorčina stylistická neobratnost někdy ústí až ve formulace nesoucí opačný význam než (zřejmě) autorkou 
zamýšlený ("Ženy se tak staly symboly odolnosti Putinova režimu" na str. 27; "Západní média čin spolu s 
mnoha známymi osobnostmi odsoudila, naproti tomu minoritní tamní (ruská), především prostátní média 
podporovala názor svého prezidenta a církve a čin odsoudila" na str. 66). Někdy je zamýšlený význam vyjádřen 
jasně ("Těmito spekulacemi jen popírali schopnosti samostatného myšlení členek Pussy Riot, přičemž tím 
schovanym strůjcem byl samozřejmě definován Západ", str. 27), to však autorce/práci neprospívá. Stejně jako 
časté zdrojování "osobním rozhovorem s politologem Mlejnkem", jehož výrokům v práci věnuje celé odstavce 
nejen deskripční (šlo zazdrojovat lépe), ale i interpretační (!). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná práce je bezpochyby poctivě promýšlená a pečlivě zpracovaná, výše zmíněné nedostatky 
v promýšlení a zpracování mne však nutí doporučit komisi odvíjet klasifikační úvahu od stupně "velmi dobře". 
 
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 a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


