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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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: Staněk Roman  
Název práce: Polské katolické rádio Maryja 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

Pracoviště: KMS 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) 
Struktura práce je oproti schváleným tezím rozšířena o kapitolu analyzující postavení stanice v polském 
politickém kontextu (kap. 3). S touzto kapitolou teze explicitně nepočítaly, ale její zařazení plasticky doplňuje 
status stanice a sílu jejího potenciálního působení. 
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor přichází s původní a zajíímavou prací, kterou významně doplňuje česky psanou literaturu o transfromaci 
médií po roce 1989. Jako konzultant jsem měl možnost sledovat, jak autor k tématu přistupuje a jak je 
zpracovává do obsahu (v této fázi v rozpoložení autora zřetelně vítězil mírně odtažitý údiv nad obsahem 
samotného vysílání). Práci poněkud oslabuje skutečnost, že autor neměl sílu provést obsáhlejší kritickou diskusi 
o "transformační" literatuře a v zásadě ji pominul. Naopak za velmi  zajímavou považuji analytickou část, v níž 
nabízí analýzu rétoriky a argumentace stanice na příkladu konstrukce "dobra" a "zla". 
 
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 3 



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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je dokaldem autorova soustřeďeného zájmu o téma. Jednotlivé etapy práce na textu byly propjovány někdy 
až příliš intuitivně, což se zbytkově projevuje v tom, že "cíl" deklarovaný v závěru ("konstruování sváru dobra a 
zla", s. 79) není formulován v úvodu. Práce přiměřeně využívá pojmového aparátu oboru. (Po celou dobu 
spolupráce s diplomantem se nemohu vyrovnat s užíváním substantiva "rádio". Několikrát jsem navrhl úpravu za 
"rozhlas". Zajímalo by mě, nakolik je autor pod vlivem polského úzu a nakolik považuje slovo v češtně za 
dostatečně spisovné, aby se objevilo v autorské části odborného textu kvalifikační práce.) Práce je psána stylem 
v zásadě odpovídajícím obornému textu, jen místy autor odbíhá k publicismům ("na vlnách rádia", s. 37).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Domnívám se, že jde o zdařilou a přínosnou diplomovou práci, kterou budou moci hojně využít další diplomanti 
věnující se problematice transformace, vztahu médií a církve apod. Zvláště kapitola "konglomerátu rádia Maryje" 
je přínosná. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak by ve srovnání se stanicí Maria dopadla rétorika českých nábožensky orientovaných vysílacích médií 

(Proglas, Noe?) 
5.2 Projevil se sklon k využití fundamentalisticky laděných náboženských stanic po roce 1989 i v jiných 

zemích střední a východní Evropy? 
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! 
 


