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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Charvátová Anna  

Název práce: Mediální obraz Jiřího Kajínka od roku 1993 do současnosti 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Halada Jan 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

Na rozdíl od schválených tezí diplomantka změnila, respektive rozšířila, zkoumané období ještě o další roky, a to 

proto, aby deskripce i analýza byla komplexnější a také pro čtenáře přehlednější. 

 

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 A 

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 A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Literatura a vůbec vše, co se týkalo Kajínkova případu, je v práci nejen kvalitně a pečlivě obsaženo, ale je také 

spolehlivě představeno a především analyticky využito. Autorka postupuje důsledně v deskripci všech mediálních 

metamorfóz, komentuje je v komplexnosti případu v celé jeho historii, pracuje s velkým množstvím materiálů, 

aby si tak vytvořila dostatečný prostor pro svou kvantitativní a kvalitativní analýzu. Vytvořila tak soubor, který 

má význam jak pro pochopení celé této "kajínkovské story", ale rovněž pro bližší pochopení a zamyšlení se nad 

jeho mediálními konsekvencemi. 

 

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 

A 



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 písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Text práce je logicky vystavěn, logiku výklau udržuje, jazyková a stylistická úroveň je bez problémů dodržena, 

žádné zásadní výtky zde neexistují, jen, podle mého názoru, mohlo být přece jenom více fotografií, které by 

doprovázel celý text. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka diplomové práce úvodem píše, že cílem práce "není hodnotit" osobu a činy Kajínka, ale že je "přiblížit, 

jak se prezentování jeho osoby v médiích měnilo v průběhu doby…" Suma sumárum je tedy meritem jak analýza, 

tak výzkum, tedy vše, co se vztahuje k mediální oblasti v poměrně dlouhém časovém období. Volba subjektů, 

které byly rozhodující v celé této kauze, seznam analyzovaných článků, hypotézy, kódovací kniha a archy, to vše 

s tím souvisí, např. i včetně psaní jména hlavního aktéra, doplňuje kauzu a souvisí s ní naprosto přirozeně. I když 

při prvním seznámení se s Kajínkovým případem může čtenáři přijít jako zbytečné se  tím znovu zabývat, pak při 

bližším seznámením se s tímto zkoumáním ukáže, že úsilí tomu věnované se osvědčilo. Proto navrhuji ocenit 

práci písmenem A 

 

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

5.1 Proč právě Kajínkův případ jako téma diplomky? 

5.2 Je tato kauza již definitivně uzavřena? 

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: 8. 9. 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.    



 


