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: Burger
Název práce: Mediální imigranti Sametu. Produktivní věk ze stran Rudého práva až na zeď Facebooku
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

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Naprostý soulad. Až na název, kde se mi obě varianty zdají extrémní a marně přemýšlím, která mi připadne méně
vhodná - jestli ta původní šroubovaně popisná, nebo ta finální, přemetaforizovaně matoucí (odkazy na Rudé
právo a zeď Facebooku vzbuzují spíše očekávání DP zaměřené na mediální obsahy).
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
A
A
A
A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Ve všech parametrech této části posudku hodnotím předkládanou diplomovou práci jako výbornou, od šíře
rešeršované literatury po kvalitu zpracování teoretické části, od volby metody přes její transparentní nasazení a
důkladné interpretace. K dokonalosti mi chybělo jen pár drobností - i když na str. 41 nalézám charakteristiky pro
zařazení mezi respondenty, metodu výběru už ne. Diskuse a Závěr jsou stručné (jen dvě strany dohromady),
působí spíš jako naplněná formální nutnost než průřez tím nejdůležitějším z předchozího textu.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

Hodnocení známkou
A
B
A
A

3.5
3.6

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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
U diplomní práce, tedy díla o jednom autorovi, překvapí důsledné a časté užití autorského plurálu.
Nechci zamezovat autorovi psát "Sametová revoluce" (i když já osobně velké písmeno nevolím a nebudu), ale
proti "Sametu" (zejm. mimo název) se s dovolením ohradím. Autor se občas vyjadřuje neobratně i o samotném
předmětu svého zájmu/DP/studia ("nástupem a neustálým vývojem nových médií, které dnes zasahují"; "dvanáct
kvalitativních rozhovorů"), z očekávaného stylu občas vybočují výrazy obecné češtiny ("foťák").
Práce jinak vcelku odpovídá vyžadovaným standardům a svědčí o pečlivosti autora i korektury.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Vzhledem k výše uvedeným slovním i písmenným klasifikacím asi nepřekvapí, že předkládanou diplomovou
práci považuji i ve svém celku za výbornou a doporučuji ji proto v závislosti na výsledku obhajoby hodnotit
v intervalu A - B.
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
3% (formulářové shody, odkazované tituly)

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
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.

