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POSUDEK MAGi§TERSI(E DIPLOMOvn pnÁcE

FOZOR.: V poČítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejick vyplnění hatový posudek vytiskněte,
ve dvau koptích a zašIete elekíronickv na adresu sekreíarlátu

T'y p pcsud ku (,,kl ikn utím" zakřížkuj te platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ffi Posudek oponenta f]

,{attor/ka práce
Příjmení a iméno: Ftarák Pavel

Název práce; Mediální obraz Saddáma tr-lusajna; Porlrét cliktátora,
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Trampota Tomáš
pracoviště: tksž

KOMEř'{TÁŘ (slovní hodnocení vztahutezí a práce, přípactně konkréfní popis hlavních v$ek)

2. HoDNoCENi OBSAHU vÝsLEDNn pnÁcn
Vyplňujtečíslicínaškálel -2-3*4*5-6*7 (iedinečnéavyrrikající-výborné-velmidobré*dobré-

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlawích výtek)
Autor čerpá z bohatého spektra literatury, kterou věcně a systematicky utři<l'uje, k diplornové práci si zvolil
podstatné a aktuální téma.

3. HODNOCENÍ KoNEČNE PoDCIBY VÝ§LEDNn pnÁcr
Vyplňujte čislicínaškále 1-2-3 *4-5--ó -7(edinečnéa lynikající-- výborné- velmidobré -dobré -

t. vzTAH scHvÁLENÝcg rnzÍ A vÝsLEDNn pnÁcn
Odchyluje se od
tezí. otlchýiení není
v práci zdůvorlněné
a není vhodné

- témčř * zcelanedostatečné
Hodnocení anámkou

2.| Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu l
2.2 §qhqplq§rkriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat i i l
z-) Uroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického vÝzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cí|i 1

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoii oboru 2

lné - téměř í - zcelanedosiatečné
Hodnocení mámkou

3.1 Logičnost struktury práce. podloženost ávěru 2

3.2 zv ládnutí term ino log i e oboru 2
Funkčnost, úroveň, přiměřenost pozrrámkového aparátu 2

J,4 Dodržení citační normy (pokud s€ v textu opakovaně objevují pasáže pře.iaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7, Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" nawhněte, aby

1



s autorem bylo zaháieno disciplinární řizení.)
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována p|atná

kodifikace pravopisné norTny, hodnot'te stupněm 7)

L

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, gafická úprava 1

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

Jen mís§ se v t€xtu vyskytují chyby (např. sŤ.2 a 4; I l. Zárl, celkově je prááce zpracována pečlivě. MÍstY autor

zb},tečně sklouává k publicistickým vyjádřením (zejména ve výzkumné části).

,í. §HRNUJíCÍ KoMElyTÁŘ HoDNoTITEt,E (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé sřánky,
původnost tématu a závěru apod.)
Autor k tématu přistupoval velmi zodpovědně a podaři[o se mu vhodně propojit teoretickou a výzkumnou část

práce, Analyická část navíc přináší zajímavé poznatky a zjištění. Oeeňuji, s jakou pílí a vervou se autor do

tématu pustil. Některé z poznatků výzkumné části práce by stály za opublikování v odbornénr periodiku (e.g,

Mediální studia)- nicméně po určité úpravě sťylistiky a lexika.

5. oTÁzKy NEBo NÁnnĚtv, K NtMž SE pŘt oBHAJoBĚ DIpLoMA.l{T Musij/yúnŘtr:
5.1 lá moáe só zJÓtá Žbavit ideologie? Nebo se dekonstrukce ideologie stává jen daIší ideologickou vrswou?

5,2

5,3

5.4

ó. l\AVR.HOV AN Á ZNÁM KA (,.kl iknutím" zakřížkuj te vybrané hotiilocení)

výborně ffi- velmi dobře X - Oonre n- *redoporučuji kobhajobě D
zDůvoDNĚNi v pŘípnoĚ NEoopoRučENi

7tcgl
t)aturn: l l Podpis: A

V

ve dvou a zašlete na adresu


