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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Kaliba Jan  
Název práce: Čína v českém tisku: Srovnání reprezentací autoritářského politického systému v demokratickém 
mediálním systému  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Reifová Irena 

Pracoviště: IKSŽ KMS UK FSV 
 
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) 
Bez komentáře 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Jana Kaliby zkoumá diskurzivní uchopení Číny v českém tisku v několika citlivých a správně 
zvolených obdobích. Obecně se tak děje na základě předpokladu, že tato reprezentace bude specifická tím, že 
probíhá mezi dvěma protikladnými systémy - autoritářský systém je zobrazován v médiích demokratického 
systému. Práce tedy na zvoleném příkladu studuje ideologické zobrazení ideologie. Autor správně rekapituluje 
základní koncepce ideologie a za výchozí koncepci svého zkoumání invenčně volí postmarxistické, 
poststrukturalistické pojetí v rámci teorie diskurzu Mouffeové a Laclaua. Terminologicky vzato považuji za 
šťastnější hovořit o analytickém vyústění teorie diskurzu jako o analýze diskurzu (nikoli diskursivní analýza). 
Autor se rozhodnul ve výzkumné části zúročit rozlišení mezi diskurzem a polem diskurzivity, nepřipomíná 
přitom ale minimálně dvě možná pojetí pole diskurzivity (to, co je jedním diskurzem vyloučené a dále 
nestrukturované a to, co je soupeřícími diskurzy přivlastněné a strukturované…). Vychází přitom zřetelně z 
druhého pojetí, jeho pole diskurzivity mají konkrétní vymezení daná doplňkem k právě sledovaného diskurzu. 
(Velmi dobře patrné v přílohových tabulkách, kde jsou vůči sobě vymezovány diskurzy Lidových novin a Práva.) 
Metodologicky není úplně čisté, že tato opozice byla stanovena apriori - autor své velmi kvalitně nakódované 
kategorie vlastně jen srovnává z hlediska toho, co v Lidových novinách bylo a v Právu nikoli a naopak …  Autor 



dospěl k cenné klasifikaci, z níž plyne, že Čína bývá artikulována buď institucionálně nebo kulturně (Čína a 
Číňané, str. 57). Kategoriální systém kulturní části této artikulace, kdy je Čína chápána jako lidé a jejich kultura, 
je poměrně chudý a zcela neodpovídá typickým výsledkům kvalitativního výzkumu. Autor v zásadě dospívá k 
tomu, že v této oblasti nacházíme reprezentace pozitivní, negativní a neutrální, což působí jako předem zvolená 
proměnná kvantitativní analýzy.    
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor profesionálně pracuje s literaturou, správně odkazuje a bez chyb tvoří bibliografické záznamy v seznamu 
literatury. Tabulky v příloze mají výše uvedený nedostatek legitimizace určitého pojetí pole diskurzivity.  Tvorba 
zvláštního kategoriálního systému pro každé sledované období také není zcela ospravedlněna, takže v celku 
působí (bez vysvětlení) mírně nadbytečně …   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm výborně až velmi dobře .  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč jste se rozhodnul pro pojetí pole diskurzivity tak, jak jej užíváte ve své DP?  
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


