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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: Peka David  
Název práce: Mediální konstrukce Severní Koreje za vlády Kim Čong-ila a Kim Čong-una       
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 výsledné práci částečně odchýlil od schválených tezí, všechny změny byly ale výsledkem konzultace 
se mnou a z mého pohledu přispěly ke konzistenci práce (zkrácení analyzovaného období, které by bylo 
v původním záměru těžko realizovatelné, zúžení typu sledovaných médií kvůli nutnosti zmenšit množství 
materiálů k analýze při zachování smyslu práce).  
 
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 B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
David Peka předložil systematickou studii,v níž nechybí přehled dosavadního poznání tématu ani originální 
výzkumná zjištění. S ohledem na obor mediálních studií považuji za poněkud zbytečně rozsáhlé (ale nikoli 
nezajímavé) ty pasáže v úvodu práce, které se věnují historii KLDR. Autor je však vyvažuje poměrně detailním 
přehledem výzkumů týkajících se mediálních reprezentací KLDR v mezinárodním kontextu. V práci postrádám 
jen teorii spjatou s oborem mediálních studií, např. oborový pohled, který by pomohl vysvětlit podobu 
mediálních reprezentací KLDR. V pasáži prezentující výsledky analýzy by bylo vhodné posílit autorský text na 
úkor citací z materiálu, ale výklad autora je systematický a přehledný. Také interpretační pasáže mohly být 
poněkud detailnější vzhledem k rozsahu teoretické přípravy výzkumu (zde se nejvíce projevuje chybějící 
teoretický vhled oboru mediálních studií), ale celkově považuji práci za oborově přínosnou, mimo jiné proto, že 
podobné výzkumy v českém prostředí chybí.  
 
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)  
Práce je po formální stránce kvalitní, přehledná, autor ošetřil i jazykovou podobu práce, takže mám výtku snad 
jen k formulaci "z dat, které byly" místo správného tvaru "která byla" (s. 52).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Davida Peky prokazuje nejen autorův zájem o téma, ale také jeho schopnost realizovat kvalitní, 
systematický a předsvědčivý výzkumný projekt, který navíc přispívá k oborovému poznání. Samotný obor 
mediálních studií mohl v práci lépe reprezentovat teoriemi, které by nám pomohly zjištěné výsledky lépe 
interpretovat a pochopit.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Kdybyste měl vysvětlit, proč z vašeho pohledu vypadají mediální reprezentace KLDR právě tak, jak jste 

ve své analýze identifikoval, které teorie z oboru mediálních a komunikačních studií byste využil?  
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 7 %, jedná se ale zejména o společné (shodné) pasáže kvalifikačních prací nebo o bibliografické 

odkazy. 
 

 
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: 14. 6. 2021                                                                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.    



 


