
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: Kostruh Matěj Sebastián  
Název práce: Publikum má vždy pravdu: výzkum vzorců divácké recepce televizní show "Tvoje tvář má známý 
hlas" 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Vochocová Lenka 

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) 
Autor se ve své práci částečně odchyluje od záměru navázat výzkum publika pořadu na zjištění týkající se jeho 
produkce - tuto změnu ale v práci vysvětluje a myslím, že nemá výrazný vliv na vyznění textu.   
 
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 B 
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 A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomová práce je z hlediska odborného výkladu i navazující studie velmi samostatným a vyspělým 
vědeckým počinem. Autor systematicky objasňuje svoji vědeckou perspektivu a zasazuje ji do jasného kontextu 
vývoje kulturálních studií. Teoretická východiska jsou sice spíše určitým až učebnicovým úvodem do 
kulturálních studií, autor zmiňuje veškeré velmi dobře známé studie a nabízí se otázka, jestli by nebylo 
užitečnější, kdyby se zaměřil na aktuálnější výzkumy blízké jeho vlastnímu výzkumnému tématu. Přesto je text 
přehledně a čtivě napsán a připravuje dobrý kontext pro interpretace autorových zjištění. Samotný výzkum 
nabízí řadu originálních zjištění, která autor prezentuje velmi seběvědomě a systematicky je interpretuje, což 
oceňuji. Místy jsem zvažovala, jestli by neměl být ve svém přístupu a hlavně v interpretacích výsledků poněkud 
relativističtější, ale vzhledem k jasně zvolené perspektivě považuji jeho postup za legitimní.   
 
 
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 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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Po formální stránce je text také bezproblémový, práce je velmi soudržná, teoretická východiska a výzkumná část 
spolu dobře komunikují. Autor se suverénně orientuje v oborové terminologii a zejména dokáže oborové nástroje 
dobře využít k realizaci originálního výzkumu. Z jazykového hlediska jsem v práci nenašla větší pochybení, jen 
několik drobných překlepů. Na s. 10 autor použil nevhodný anglismus "dokážou adresovat" ve smyslu "dokážou 
oslovit", na s. 21 píše o "Centre for Contemporary Culture Studies" namísto "Cultural Studies". Jedná se ale o 
detaily a práce má velmi dobrou formální úroveň a jazykově je nadstandardní.  
  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Matěje Sebastiána Kostruha je velmi zdařilou absolventskou prací, která svojí úrovní podle 
mého soudu převyšuje běžný standard. Autor pracoval samostatně, sesbíral zajímavá data, ale především je 
dokázal velmi dobře interpretovat v kontextu přístupu kulturálních studií.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shoda je 2 %. 

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 19. 6. 2020                                                                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.    

 


