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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 vykazuje ve srovnání se schválenými tezemi celou řadu dílčích změn, zejména 

v technice práce (způsobu provedení analýzy) a struktuře práce. Všechny změny jsou logické, plynou z toho, jak 

autorka do tématu pronikala, byly konzultovány a výsledné práci prospěly - právě proto, že byly "vynuceny" 

vývojem, a svědčí o zodpovědném a uvážlivém přístupu autorky.  

 

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 C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

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)  

      

 

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 B 

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) 

C 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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 tématu a závěrů apod.)  

Autorka předložila magisterskou kvalifikační práci zpracovávající standardní téma mediálních studií: 

reprezentaci profesní skupiny ve fikčním narativu (v tomto případě postavu soudce ve třech českých televizních 

seriálech). Téma je významné nejen oborově, ale i společensky (pokud připustíme, že mediální obsahy se 

podílejí na míře důvěry v klíčové společenské instituce, což justice nepochybně je).  

Předložená diplomová práce je rozvržena do tří částí - teoretické, metodologické a analytické - rámovaných 

úvodem a závěrem a doplněných sezname použité literatury a přílohami. Tři části tvořící jádro práce se snaží 

vzájemně provázat. Ne vždy se to daří: velmi dobře zpracovaná "teorie postav" z teoretické části (1.4) 

v analytické části dostatečně nerezonuje - uplatní se vlastně jen podněty z McNaira. V teoreetické části je třeba 

ocenit zejmnéna snahu překročit rámec obvyklých výkladů objevujících se v podobných pracích a rozšířit výklad 

o Nicka Couldryho a Andrease Heppa a jejich koncept mediované konstrukce reality. Slabší je metodologická 

část - především pro svou až příručkovou obecnost. Vlastní analýza je poněkud mechanicky popisná a výběr 

sledovaných seriálů není dostatečně zdůvodněn, ale autorka prokazuje, že je citlivá a vnímavá pozorovatelka a 

svá pozorování umí pečliv a ukázněně formulovat.  

Právě dobře proevdený výklad v teoretické části a pečlivé a poučené pozorování a z něj plynoucí postřehy- tedy 

vlastní analýza - jsou podle mého soudu významnou předností práce (zatímco metodologická část působí spíš 

jako napsaná "z povinnosti" - ale napsaná dobře).  

Předložená práce se opírá o dobře provenou rešerši relevantní literatury, s níž autorka ovšem nakládá bez 

kritického odstupu a snahy o vyhodnocení (Lippmannův či Boorstinův text, jež mají hodnotu zásadního 

epistemiologického příspěvku, se dají těžko klást na roveň Ftorkově příručce či úvodním oborovým učebnicím - 

ty v této společnost působí banálně, ale autorka všem titulům prokazuje stejnou úctu bez pokusu charakterizovat 

povahu užívaných textů či přístup a pojetí autorů). Práce disponuje spolehlivým poznámkovým aparátem.  

Práce je napsána čtivým ale místy až příliš publicistickým stylem - diplomantka zjevně tíhne k dramatizaci (za 

doklad může sloužit "expozice příběhu" v prvním odstavni Úvodu začínající větou "V roce 1826 byl obraz 

reality zachycen na fotografii"s. 2). 

Práce nepochybně prošla závěrečnou korekturou - prvopisné a jiné chyby se v ní vyskytují jen sporadicky (chyba 

v interpunkci: "V situacích, kdy je mu vyhrožováno, a chování druhých přesahuje jakousi pomyslnou únosnou 

mez...", s. 52) . Z hlediska grafické úpravy není šťastné, že kapitoly nezačínají na nové stránce  (viz s. 50). 

Soudím, že předloženou magisterskou prací diplomantka prokázala, že si osvojila základy práce na odborném 

textu, výsledek jejího snažení je velcie dobrý, původní a inspirativní. Proto práci jednozačně doporučuji 

k obhajobě.   

 

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       

 

 

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: 12. 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.    

 


