
//

KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
Fakulta sociálních věd

[nstitut komunikačních studií a žurnalistiky

POSUDEK MAGISTERSKE DIPLOMOVÉ PruÁCP

POZOR: V počítuči v.vpltiujte pouz,e do šedivllclt políček! Po jejich v.y,plnění hotový posuilek U,tiskněte,
odevzdeite ve dvou a zašlete elektronicky na adresu sekretaridtu

T'vp posudku (.,kliknutínl" zakřížkLgte platnoLr variantu)
Posudek vedoucilro práce ! Posudek oponcnta fi

Autor/ka práce
Příjrnení a jrrróno: Fišeroi,á Sylvie

Název Práce: Donlestikace tcleviznílio zpravoda.lstr.,í: každoclenní sociální užití telel,izního zprav,ocla.lstr,í
r prostl'edi sottťlsItJ t,odin)
Autor/ka posudku

Příjmení a jmérro: Jr,rngová Eliška
Pracoi,iště: IKSZ KMS

1. v ZT LíI SCHVÁLENÝ cn rF,zÍ A VÝSLEDNÉ pnÁcr liknLrtíln" zakřížkui né hotjnocení

KOMEN]'ÁŘ (slovní hoclnocení vztahu tczí a práce. případně konkrétní popb hlavních t,ýtek)
ALrtorka doclrže la r.,šcclrny podstatné parametr,v sclrválerrých tezí.

2. HODNOCENÍ oBSAHU VÝSLEDNa pn_Ácp
V;'PlňLltečíslicí naškále l 2-3- 4 5-6-7(1edinečnéavynikající výborné- velmidobré-clobró

KOMI]N'iÁŘ (slovní hoclnoceníobsahu výsleclné práce, případně konkrétrrí popis hlavních výtek)
Vlashrírrr obsahern práce .;e kvalitativrrí analýza provedcná v několika rodinách s malýlrri cjčtrni. a to l'ortnclu
Pozorování ihloubkových rozhovorů, Ke zhodnocerníempirické rnateriálrr aúorka použila metodu zakotl,ené
teorie. Ernpirické anal,v'ze předchází teoretická část, která se zaměI'uje na aplikaci teorie sociálního užití
l'souČasné rodinč- Atltorka uvádí poznatky zřadv zásadnícIr teoretických studií ipoznatky z ernpirickýcli
v j,zkLrnr ťr,

3. HODNOCENÍ KoNEČNÉ PoDOBY VÝSLEDNÉ pnÁcr
Vyplňujtečíslicínaškálel 2-3 4 5 6 7(;edinečnéavynikající r,ýborné velnlidobré.dobré
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21 Relativní úplrrost zpracované literafury ke zvolenému tématu 2
2.2 Srhopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ii 2
z.) !rcveň zpracor,ání materiálu, resp. zvládnutí techniky empirickóho 1,ýzkumu 1

24 Schopnost sestavit a použít soubor netod přiměřený cíli 2
2.5 Pťrvgdnost práce. přínos práce k rozvoji oboru 2

vatelné - réměř hovuiící , z.ce]a nedostatečné

Llodnocení znárrrkou
3.1 Logičnost strlktury práce, podloženost závěrťr 2
).l zvládntrtí terminologie oborr] 2
_),_) Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkovélto aparátu 2



D"tlrfu"í .it.č"í *n.rlilpót ua,. utextu opakovaně objevují pasáže přejaté

bez uclání zclroje, hodnot'te stupněm 7. Pokud vtextu zjistíte přejaté pasáže

v,vdávané autorem neoprávněrrě za vlastní zjištění, nedoporr,rčte práci

k obhalobě a ve ,.zdťrvodnění v případě nedoporučení" navrhrrčte. ab1",

s autorem bylo zalráieno disciplinárrrí řízení,
kovaně porušována platná

kodifikace pravopisné norrri},, hodnoťte stupněrrr 7)

něnost a vliodnost příl

KoNlENTÁŘ (slovní hocinocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavrrích výtek)

práce je vyvážená. leoretická část.je dobře a přehiedně zpracouána. Airtorka se věnuje všenr podstatr-rýnr

charakteristikám konceptrr sociálníilo tržití televize, strLrene též charakterusoučasné rodiny, ()ccňuji také popis

použiých analytických metod, jejich aplikaci na konkrétní poclmínky r,ýzkumu i zkušenosti s.jeho proi,ederrím,

,t. SHRNU;íCí K9MEN1ÁŘ HooNoTlTELE (celkové hodrrocerrí výsleclrié práce.le.lÍ silné a slabé stránk1'"

původnost télnatu a závěrťl apod.)
práce má kvalitně zpracovanou teoretickou část a přináší za,jírnavé poznatkl'zemPirickélro r'ýzkumu, tIodnotínl

.1i ,1ako výbornou

BON MĚTY K NIMŽ SE PŘr OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ yu4qB]r

6. NAVRHoVANÁ ZNÁ}IKA (,.kliknutírn" zakřížkt$e vybrané hodnocení)

l,ýborně fi velmi dobře I dobře I necloporučuji k obhajobě []
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] Pro analyzu tiat auttlrka použila rnctodu.akotvené teÓ,ie.Jak konkrétně postrrpovala? Setka]a se
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5.1

,5.2

J,J

54

,n.n'*r,príchazušLeteelekÍronicl<1,truutlresukúulr!!


