
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Karlíčková Iva   
Název práce:  Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích na návštěvnost českých kin  
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Křeček Jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 
 
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) 
Ač tento posudek nese v záhlaví "Posudek vedoucího práce", o vedení zde příliš nešlo, autorka pracovala 
samostatně. Nicméně už v případě tezí, které předjaly podobu výsledné práce relativně přesně, jsem mohl 
autorku upozornit, že možná až příliš samozřejmě předpokládá (i v názvu práce) prostý S-R účinek. 
 
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 A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Obě standardní části jsou standardní, resp. nadstandardní úrovně. Teoretická část vychází z rešerší 
dostatečného okruhu literatury, a to jak ve svém mediálním (o filmu) i metatediálním (kritika) oddíle. Snad jen 
úvodní 2.3 Žurnalistika je vzhledem k pojednávanému rématu (resp. oboru, jehož je DP součástí) nepřiměřeně 
stručná. Samotný výzkum je proveden na více než dostatečném vzorku (škoda, že autorka nezařadila alespoň 
několik vět o procesu sběru dat), na který byly uplatněny nástroje, které si autorka (zřejmě) osvojila jinde než 
v našem studijním oboru… Přesto, resp. právě proto, zůstává pár otázek/momentů, které naznačil již předchozí 
oddíl posudku. Když něco "není přímo úměrné", tak to přece automaticky neznamená, že to "je nepřímo 
úměrné" (s. 34, 60). Korelace neznamená kauzalitu, ale občas se vkrádá pocit, jako by na to autorka 
zapomínala a vliv recenzí (a teď nechme stranou,že čtenářů recenzí bude mezi návštěvníky mizivé množství) 
předpokládala. Natož aby připustila možnost opačné kauzality, totiž že návštěvnost ovlivňuje hodnocení.   
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
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.)  

A 

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

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce zjevně prošla důkladnou korekturou, které uniky jen drobnosti typu špatně odsazený řádek na s. 29, 
ojediněle i chyba ("výsledky korelovali" na s. 30). Občas popudí nezdokladované či zobecňující tvrzení, zejm. 
dá-li se vykládat ideologicky a je na pozici první věty: "Současný ekonomický vývoj ukazuje na zlepšující se 
životní úroveň obyvatel…"  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes všechny výše uvedené výhrady předložila diplomantka velmi dobrou až výbornou práci, komisi proto 
úvahy o klasifikaci doporučuji odvíjet od stupně B, resp. C.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Vliv kritiky (med. obsahu) na návštěvnost (publikum, účinky) by se měl zjišťovat jak?  
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (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, 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.    
 


