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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce   Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Budai David 

Název práce: Specifika konstrukce mediálních celebrit v bulvárním tisku
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Klimeš David
Pracoviště: MKPR

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 práce "Specifika konstrukce mediálních celebrit v bulvárním tisku" si vybral podstatné téma mediální 
produkce ve vztahu k celebritám.
Bohužel téma nezvládl. Autor se mnou dlouho dobu záměr práce nijak nekonzultoval a najednou jsem obdržel na 
poslední chvíli hotový text. Ten po mém soudu už nešlo předělat do přijatelné formy. 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Text nesplňuje nároky na diplomovou práci. Při popisu bulvárních médií přikládá stejnou důležitost odborným 
zdrojům, publicistice i osobním rozhovorům s bulvárními novináři a manažery.
Po jeho soudu se mediální studia problému nevěnují, což nejspíše usuzuje z toho, že vůbec nepracuje se 
základními koncepty jako jsou zpravodajské hodnoty, infotainment, agenda setting atd.
Téma práce je jistě přínostné, ale zpracování bohužel není vhodné.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 4
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 4



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce trpí od počátku tím, že si autor nenastudoval dostatek literatury a sám se rozhodl objevovat 
údajně neprobádané území prostřednictvím takzvané cebebrifikace.
Není vhodné, aby v teoretické části problematiku zezábavňování mediální produkce hodnotili přímí tvůrci 
bulvárního obsahu.
Mnoho konceptů autora je sporných. Například rozdělení na tradiční a umělé celebrity (přičemž tradiční je třeba 
Alexander Veliký) je hodně odvážný koncept.
Thomasův teorém je pro mediální studia důležitý koncept, ale rozhodně neříká, že lidé "začnou konkrétní osobu 
vnímat jako celebritu, protože jí je tento status připsán prostřednictvím médií".
Mnoho dalších konceptů či rychlých kvantitativních sond je sporných.
Autor občas odkazuje, občas ne, například u grafů a tabulek.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autor zjevně nerozlišuje teoretickou a praktickou část práce. Metodologicky je text problematický. To, co 
nazývá zúčastněné pozorování, se zdá být spíše restrospekcí novináře zaměstnaném v bulvárním médiu. 
Problematické jsou podle mého i citace jednotlivých porad, pokud zúčastněné autor neinformoval, že jejich slova 
bude citovat v diplomové práci.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1      
5.2      
5.3      
5.4      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
Text formálně, ani obsahově nesplňuje nároky kladené na diplomovou práci. Práce nemá odpovídající strukturu, 
přijatelnou  metodu,  ani  práci  se  zdroji.
Jakkoliv je téma velmi zajímavé a podstatné, práci v této formě nedoporučuji k obhajobě.

Datum: 2. 6. 2017                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, 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.   


