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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) 
Zjednodušení techniky výzkumu a změření na užší segment médií je řádně zdůvodněno a přispívá 
k proveditelnosti bakalářské práce.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je dobře strukturovaná, kapitoly na sebe logicky navazují a autorka se drží tématu, což napomáhá čtivosti a 
přehlednosti práce.  Za úskalí práce povařuji autorčinu inklinaci k žurnalistickému stylu psaní vedoucí k určité 
míře zjednodušení a nepřesností, což je v některých případech umocněno nedoložením zdrojů svých tvrzení 
(např. "on-line média jsou sexistická a podporují stereotypy" (s.16) nebo "kultura znásilnění je v České republice 
rozrostlá" (s. 35). Na straně 30 se autorka dopouští nepodložené generalizace tvrzením, že noviny jsou seriźnější 
než online média. Akademická neutralita textu je dále ohrožena citováním zdrojů typu příruček nebo rádců 
(např. Benedict, 2003) nebo pamfletů aktivistických organizací (např. konsent.cz) a přejímáním jejich rétoriky. 
Tyto zdroje jsou z velké části využity v kapitole o mýtech o znásilnění, která dále umocňuje dojem z autorčiny 
předpojatosti spíše než objektivně doplňuje obraz zkoumané reality.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
A 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Autorka si zvolila za cíl výzkumu "zjistit, jaký diskurz česká média utváří kolem obětí znásilnění, zda podporují 
rape culture a jestli […] využívají clickbait, kvůli kterému dochází k trivializaci, bulvarizaci apod." (s. 35). 
Takto formulovaný cíl dále rozvádí do výzkumných otázek, které se tázají na (1) míru korektnosti informování, 
(2) zda média obětem ubližují a (3) zda přispívají k podpoře rape culture? Definovaný cíl a výzkumné otázky se 
dotýkají širokého spektra podotázek, na než se autorka snaží odpovědět výhradně metodou obsahové analýzy. 
Domnívám se však, že závěry obsahové analýzy dostatečně nedokládají odpovědi na všechny zmíněné otázky, 
což je obzvlášť zřejmé například u podotázky, zda média ubližují obětem. Autorka v závěru dochází k tvrzením 
o vlivu médií na utrpení oběti a poškození psychiky (s. 46), které by bylo vhodné doložit spíše interakcí se 
samotnými obětmi než obsahovou analýzou mediálních výstupů. Další zásadní výhradou k metodologické části 
je operacionalizace vymezených oblastí zájmu - bulvarizace, viktimizace a podpory rape culture. Výsledkem 
popsaného přístupu ke kódování je stírání jak rozdílu mezi těmito oblastmi, tak závěrečných zjištění.  I přes výše 
zmíněné výhrady považuji práci za kvalitně a pečlivě zpracovanou.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Vysvětlete rozdíl mezi bulvarizací a clickbaitovostí. Popište, jak jste v práci k těmto termínům 

přistupovala a proč? 
5.2 Jak ve svém výzkumu rozlišujete, zda má mediální výstup vliv na sekundární nebo terciární viktimizaci? 

Na základě čeho jste mediální výstupy kódovala? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 29.5.2018                                                                                          Podpis: 
……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


