KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
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Institut komunika!ních studií a žurnalistiky
POSUDEK BAKALÁ"SKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V po íta i vypl!ujte pouze do šedivých polí ek! Po jejich vypln"ní hotový posudek prosím vytiskn"te,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu p#íslušné katedry!
Typ posudku („kliknutím“ zak ížkujte platnou variantu)
Posudek oponenta
Posudek vedoucího práce
Autor/ka práce
P íjmení a jméno: Erika Bebutová
Název práce: Otakar Matoušek a jeho p!sobení v "eskoslovenském rozhlase
Autor/ka posudku
P íjmení a jméno: Jakub Kon#elík
Pracovišt$: KMS IKSŽ UK FSV
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zd!vodn$né a je
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zd!vodn$né, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení
není v práci
zd!vodn$né a není
vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁ% (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p ípadn$ konkrétní popis hlavních výtek)
Erika Bebutová m$la již v #ase podávání tezí v zásad$ jasn$ rozmyšleno co (i jak) hodlá ve své bakalá ské práci
sledovat, a tak nep ekvapuje, že se od schválených tezí nijak významn$ neodchyluje. Místa, kde se svou prací
dostává s tezemi do sporu, autorka navíc pe#liv$ vysv$tluje v kapitole diskuze tezí – v této souvislosti zaslouží
pozornost nenapln$né studium neinventarizovaného fondu Otakara Matouška v AAV "R.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vypl&ujte #íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine#né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ješt$ akceptovatelné – tém$ nevyhovující – zcela nedostate#né)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logi#nost výkladu, podloženost záv$r!
3
KOMENTÁ% (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p ípadn$ konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka p istoupila mimo ádn$ pe#liv$ k archivní práci a též sekundární literaturu (po mém soudu) vybrala a
zpracovala vhodn$ a pozorn$. Svá zjišt$ní dokládá dokonce pam$tnickými rozhovory. Nezbývá tedy než jen
(opakovan$) zalitovat, že jí nebyl zp ístupn$n nezpracovaný Matoušk!v osobní fond v AAV "R, který by m$l
v kontextu její práce potenciál opravdové pokladnice.
Kdyby autorka sv!j mimo ádn$ "stru#ný d$jinný kontext" doplnila odkazy na zdroje, ve kterých by (p ípadn$
tápající) #tená mohl dohledat vše jemu neznámé, nijak bych neprotestoval. Ani ve stávajícím tvaru m$ ale ono
"stru#né" odbytí všeho ne-Matouškova neuráží – skute#nost, že Erika Bebutová sv!j výklad soust edila jen a
pouze na osobnost Otakara Matouška považuji za spíše prosp$šnou a výsledný tvar se mi jeví jako ú#elný.
3. HODNOCENÍ KONE#NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vypl&ujte #íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine#né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ješt$ akceptovatelné – tém$ nevyhovující – zcela nedostate#né)
Hodnocení známkou

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Struktura práce
Funk#nost a p im$ enost poznámkového aparátu a odkaz!
Dodržení cita#ní normy (pokud se v textu opakovan$ objevují pasáže p ejaté
bez udání zdroje, hodno'te stupn$m 7. Pokud v textu zjistíte p ejaté pasáže
vydávané neoprávn$n$ autorem za vlastní zjišt$ní, nedoporu#te práci
k obhajob$ a ve „zd!vodn$ní v p ípad$ nedoporu#ení“ navrhn$te, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární ízení.)
Jazyková a stylistická úrove& práce (pokud je opakovan$ porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodno'te stupn$m 7)
Oprávn$nost a vhodnost p íloh, grafická úprava práce

4
2
2

2
3

KOMENTÁ% (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p ípadn$ konkrétní popis hlavních výtek)
Jak již zmi&uji v p edešlém oddíle, zvolila autorka pon$kud nestandardní výkladový rámec (pro bakalá ské
práce), který v resumé sama definuje jako "chronologickou životopisnou studii". Její práce se tak pon$kud
vymyká zvyklostem, soudím ale, že spíše ku prosp$chu #tená e.
Ke struktu e: Chronologický postup je v biografických pracech asi nejrozumn$jší volbou, výkladu by ale
prosp$lo podrobn$jší #len$ní. Kup . kapitola 4.2 je jako jednolité povídání k neu#tení.
Formální náležitosti posuzované práce hodnotím jako bezproblémové – autorka nabízí pe#livý poznámkový
aparát a ani jazykové norm$ se nezpronev$ uje n$jak pozoruhodn$ (s výjimkou setrvalého ignorování rozdílu
mezi znaky - a –).
P ílohy bych si um$l p edstavit bohatší, ale zárov$& si uv$domuji, že p edstavují pouze dopl&ek výkladu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ" HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
p!vodnost zpracování tématu apod.)
Autorka prokázala schopnost shromáždit poznatky, p ehledným zp!sobem je ut ídit a kultivovaným zp!sobem
nabídnout #tená i. Posuzovaná bakalá ská práce je obsahov$ originální a považuji jí za p ínosnou pro studium
d$jin #eských médií. Erika Bebutová doložila, že ovládá schopnosti a dovednosti p íslušné odbornému diskurzu,
její bakalá ská práce svým zpracováním a obsahem spl&uje požadovaná kriteria, a proto ji doporu#uji k
obhajob$.
5. OTÁZKY NEBO NÁM$TY, K NIMŽ SE P"I OBHAJOB$ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD"IT:
5.1
Vzhledem ke kvalitám práce a mj. ke skute#nosti, že autorka práci konzultovala i finalizovala s
dostate#ným p edstihem, není asi p ekvapivé, že její text ve mn$ již nevzbuzuje žádné v$tší pochybnosti.
Což je pro diplomantku ve smyslu "obhajoby" nevýhodné – není totiž na# se ptát. Vše podstatné jsme si
již ekli...
5.2
Snad tedy jen nabídka k rozprav$ (bude-li v!le a chu'): Eriko, pro# – podle Vás – Matoušek hned
v kv$tnu rezignoval na další p!sobení ve vedení rozhlasu a odmítl p!sobit i na ministerstvu informací?
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnocení)

výborn

– velmi dob%e

– dob%e

– nedoporu!uji k obhajob

ZD(VODN)NÍ V P%ÍPAD) NEDOPORU"ENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskn"te, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu p#íslušné katedry!

