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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) 
Předložená diplomová práce se jen drobně odchyluje v analyzovaném materiálu, toto odchýlení ale vyplývá 
z autorova hlubšího obeznámení se s tématem a především z identifikace zdrojů relevantních pro analýzu 
v průběhu výzkumu. Výsledek práce je touto změnou z mého pohledu ovlivněn pozitivně.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Prokopa Slezáka důsledně, systematicky a přehledně rozpracovává poměrně komplikované 
výzkumné téma - způsoby mediální konstrukce kurdských ženských milic. Autor v úvodu nabízí užitečný 
historicko-společenský i politický kontext vzniku a existence kurdských ženských milic. Není (na rozdíl od řady 
médií, pokud můžeme soudit z jeho analýzy) přehnaně fascinován spojením ženství a ozbrojeného boje a naopak 
uvádí tento fenomén do historického kontextu. Zároveň však postihuje specifika kurdských ženských milic, ať už 
jde o ideologické pozadí jejich činnosti, jejich motivace či specifický rozměr jejich činnosti, který je jí dán 
zvnějšku, reakcí (obavami) bojovníků IS. Za zvláště cenné považuji autorovo shrnutí různých přístupů médií 
k ženám angažovaným v ozbrojených bojích v souvislosti s jejich pozicí, zejména národní příslušností a tím, na 
které straně konfliktu (a také kterého konfliktu a s kým) se nacházejí (hrdinky vs. oběti/ deviantní ženy aj.). Díky 
systematickým rešerším a evidentně hlubokému zájmu o téma se autor zároveň dobře vypořádal s velmi 
komplikovaným tématem feminismu (či genderové kritiky) ve vztahu k muslimským zemím, nepodléhá 
zjednodušením ani nápadným ideologickým inklinacím. Tato důkladná teoretická příprava mu pak logicky 
usnadňuje analýzu samotné mediální reprezentace tématu a umožňuje mu všímat si nesamozřejmých detailů. V 
tomto smyslu není nijak nadsazené autorovo tvrzení, že jeho metodou je hermeneutická analýza, naopak považuji 
jeho text za zdařilou ukázku tohoto přístupu. Analýza sleduje jednotlivé výstupy čtyř sledovaných médií a 



identifikované jevy klíčové pro zkoumané téma autor uvádí do souvislostí a vysvětluje ve vztahu k teoretickým 
východiskům. Ačkoli obecně preferuji v kvalitativních analýzách vyšší míru abstrakce a zásadnější přeskupení 
dat do nových kategorií, které nekopírují původní data (např. články), v rámci zvolené metodologie považuji 
autorův postup za správný a funkční. Funkci interpretací pak plní především souhrnné podkapitoly na konci 
každé sekce věnované jednotlivému médiu.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

B 

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

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je jasně strukturovaná, velmi systematická, autor provází čtenářky a čtenáře od začátku tématem velmi 
srozumitelně a nabízí zásadní kontextuální informace, které napomáhají porozumění následné analýze. V textu 
nechybí ani popis poměrně nedávných historických událostí (bitva o město Kobani) a základní deskripce přístupu 
analyzovaných médií v oblasti zahraničního zpravodajství. Po jazykové a grafické stránce je práce standardní a 
neshledala jsem žádná pochybení týkající se citační normy. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Prokopa Slezáka je podle mého názoru velmi zdařilým textem, případovou studií mediální 
konstrukce žen ve zbrani, která má vysokou výpovědní hodnotu a dotýká se řady zajímavých fenoménů, které 
mohou sloužit především jako podnět k sebereflexi pracovnic a pracovníků v médiích. Jeho poznatky jsou ale 
také cenným přínosem pro obor komunikačních studií, především pro ty oblasti, které se věnují mediálním 
reprezentacím (jinakosti) a genderové analýze médií. Navrhuji práci hodnotit jako vynikající, tedy stupněm A.      
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 19. června 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    



 


