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POZOR: V PoČÍtaČi vyplňujte pottze tlo šedivých políček! Po jejich vyplněttí ltotový posudekll,íirk ňu
podepište, odevzdejte ve tlvou kopiích o zašlete elektronicky na adrestt sekretariáttt katedry,

POSUDEK MAGISTERSKE DIPLOMOVB PnÁCB

Typ posudku (,,kliknLrtím" zakr.ížklr.lte platnou variarrtLr)
Posudek veclor-rcílro práce ! Posilclek oporrenta ffi

Autor/ka práce
Příjmení a jnTéno: Kaliba Jarr

Název Práce: ČÍna v Českérrr tiskrr: Srovrrállí reprezetrtací autoritářskélro politického systému y clemclkratickónr
mediáním systen]ll
Autor/ka posudku

Příjmení a jrrróno: Křeček JaIr
Praco\,iště: KMS IKSŽ FSV t-iK

L VZTAH SCHvÁLENÝcnrnzÍA VÝSLEDNB pnÁcn ikrrutínr" zakřížkrri hodnocen

KOMENTÁŘ (slovní hoclnocení vztailu tezí a práce, přípaclně konkrétni popis hlavrrích výtek)
SoLrIad ve vŠech nrotlrentech (srracl ,1en ztrríttku o kóclcllací knize v tezíclr.jscrn nepochopi1.1.

2. HODNOCENÍ OBSAřILr \/ÝSLEDNn prúcB
VYPlňu3tečíslicínaškálel 2 3-1 5 ó 7(1edrnečnéavynika.lící-výborné-velmidobré dobré

KOMENTÁŘ (slovní hodnocerrí obsalru r,ýsleclné práce, případnč konkreltt-tí popis hlavních výtc,k)
Ve všech výše uvedenýclr paranretreclr práci lroclnotím jako výbornrlu či přírrrolako jedirrečrlou a vynika.lící,
proto jen drobrrosti:
- rozlišoval bych mezi diskurzrrín-r a diskrrrzivrrint (jak jsenr rozlišil ve sr,é disertační práci a v N{ediálích shrdiích
IIl2007 bylo v poznánrce pocl čarou pt'ičteno konzultantce předkláciané DP)
- chápu autorovi snalru odlehčit text plný diskrrrzů, ale babička Karla Fc-lta se nTl závěrem zdála již trochu
nadužír,aná a na str. 104 nepříliš sroztrn:Liteltlá
- takto kvalifikovaná práce by se sand mohla zvl. l,názvu obejít bez plor,,oucích signiíikantů

3. HODNOCENÍ KoNEČNE PoDOBY VÝSLEDNn pnÁcp
Vyplňujtečíslicínaškále1 2 3 4-5-6 7(jedinečrréavyrrikající výborné velmidobró dobré-

Odchyluje se od
tezí, odchýlcní jc
v práci
zdůr odnčné a je
vhodné

Odchylulc se od
tczí, odchýlení jc
v práci
zdLivodnčné, alc
není vhodnó

Odchylu.le se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a rrení vhodné

tovatelné téměi,nev vuiící zcelarredostatečné

Hodnocení známkou
2.I Relativní úplnost zplacované iiteraturv ke zvolenénru ténratu 2

2.2 Schopnost kriticky vylrodrrotit proshrdovanou literafilrtr a aplikol,at ii 2
2.3 Uroveri zpracování rrrateriálu, resp. zvilrclrrtrtí techniky enlpirickélro r,ýzkr"rnru 1

z,+ Schopnost sestavit a porržít soltbor nletod pr'inrěřený cíli 2

2.5 Původnost práce, přínos práce k roz,,,oii oboru 1

vatelrré tónrěř ící zcelarredostatečne
Hodnocení známkou

3.1 Logičnost strukttlry práce, podložerrost záv,črri 2

3,2 zvládnutí ternrinolo g ie obol,tr 1



J.J Furůčnost, ťrrove ň, pr'iměřeno s t poznánrkového aparátu 1

3.4 Dodržerrí citační nor-rr-ry (pokud se v textu opakovaně objer,,rr.lípasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnot'te snrpnčm 7. Pokuc,l v texnl zlistíte přelaté pasáže
vydár,ané autorenr neoprávrrěně za vlastrrí z.lištění, necloporučte práci
k obhajobě a ve ,,zciůvoclrrění v pr'ípadě necloportrčení" navrhněte, aby
s autoren bylo zahájcno disciplirrárni řízení.)

l

3.5 Jazyková a stylistická ťlt,oveň práce (pokr.rd,;e opakovaně porušována platná
kodiíikace pravopisné llolmv, lrodnot'te strrprrěnr 7)

1

3,6 Oprávněnost a vlrodnost pr'ílolr. gratlcká úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní l-rodnocerrí obsalrtt výsledné práce , přípaclně korrkr,étni popis hlavních výtek)
Oponent se onr]ouvá, alc k "poclobě" jej nic zásadrrího rrenapadá. Je přitor-rr přesvědčen, že to není zpťrsobeno

.1 
eho nekompetentnostÍ.

1. SHRNt]JÍCÍ XOltnN'rÁri rrOUXOT'I'IELE (ce lkové hocirrocení ,,,ýslednó práce,.1e.lí silrió a slabé stránky,
původnost ténratu a zár.črů apocl.)
Předkládaná diplomová práce převyšLr.le obvyk}é starlclardy. Autoror,i doporuču.;i publikování výtalru v odbornénr
tisku (mediologickénr nebo ještě lépe sirrologickérrr; možná r,e spolr_rpráci s kol. Janeckou, která se stejnému
tématu věnol,ala k'"'arrtatativrrí tech-rikotr, příp. ve spolLrpráci s oponentem a dr. Zehenr, v sor-rčasné době
provádě1ícími na dané ténra konrparativrrí analýzu českého a nčmeckého tisku),

5. oTÁzKy NEBo NÁnrĚly. K NINIž s!] přu otsHAJoBĚ DIpLovIANT Musí vylÁoŘt,r:
_5.1 Mohl byste komisi ně jak zdoklaclovat sr,é pl'esvěclčerrí o Iialó novirráclr coby alternativním rnédiu'/
5.2

5,3

5.,1

6. NAVRHOVANÁ ZNÁ},IKA (,,klikrlutínl" zakr'ížkrrjte l,ybrarró hoclrrocení)

výborně ffi * velmi dobře f] - Oonre n - nedoporučuji k obhajobě I
zDúvoDNĚNí v pŘípaoĚ rrpoponučENí

Dafum: ....:..,. Podpís: ... ,, , ,,..i.

H, něte, polapište, otlevztlejte ve tlvott kopiích a z,ušlete elektronicky na adresu katedry!


