
    Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Jurije Naumenka. 

Diplomant Bc. Jurij Naumenko napsal diplomovou práci s názvem – Moderní 

politické strany a jejich prezentace prostřednictvím médií. Napsána je na 70 

stranách textu, doplněna Seznamem použitých informačních zdrojů ( 6 s.) 

Diplomant si zvolil zajímavé, aktuální a interdisciplinární (politologie, filosofie, 

etika, žurnalistika, lingvistika, mediální studia) téma – týkající se vztahu 

moderních politických stran a médií, respektive mediálních sdělení. Ve své 

diplomové práci se snažil využít a zhodnotit znalosti, které nabyl při minulém i 

současném studiu politologie a mediálních studií na FSV a učitelství filosofie, 

etiky a ZSV. Tento fakt přinesl v práci pozitiva – široký záběr informací z různých 

oblastí, ale i negativa – určitou nevyváženost rozsahu a hloubky jednotlivých 

kapitol a subkapitol. 

Autor se snažil v práci o široký, komplexní přístup.  Prostudoval a  v práci 

zpracoval rozsáhlé množství odborné literatury (75 titulů) z nejrůznějších 

oblastí. V tom vidím velké zaujetí diplomanta a největší přínos práce. Na 

druhou stranu se potom některým tématům  věnuje, dle mého, příliš a svým 

způsobem s hlavním cílem práce souvisejícím zprostředkovaně (např. 1. kap. 

Krátký exkurz k pojmu moderny a její definici s ohledem na mediální kontext 

(s.10 – 18), a jiným v menším rozsahu než by bylo ve vztahu k hlavním cíli 

potřebné (např. část 3., 4.,12.) Na některých místech práce není úplně jasné, co 

je parafráze názoru některého autora, a co vlastní názor diplomanta. 

Po formální stránce diplomová práce má všechny požadované náležitosti. Na 

diplomové práci je nutné ocenit, že český jazyk není pro diplomanta rodným 

jazykem, přesto je jazyk práce, až na některé stylistické a jazykové prohřešky, 

poměrně v pořádku. 

Závěr: Závěrečná diplomová práce splňuje podmínky kladené na závěrečné 

práce v příslušném oboru. 

Otázky k obhajobě : 1. Na jakém základě, se domníváte (s. 63), že část 

elektorátu KSČM, zejména mladších vrstev vzali vedle Ano 2011, Piráti?         

 2. Jakou reálnou roli v práci novinářů sehrává etický kodex. Jak s ním pracuje 

Syndikat novinářů 

 

V Praze 11.5.2018                                                                       PhDr. Stracený Josef. 



 

  

 


