
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Písačková Kateřina  

Název práce: Tisk sloužící veřejnosti? Radniční periodika hlavního města Prahy  

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Krobová Tereza 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

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) 

Oproti tezím došlo k dílčím změnám, ty jsou ovšem v textu vysvětleny, jsou vhodné a ke prospěchu celé práce. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Práce Kateřiny Písačková je především v českém kontextu nová a originální, tomu odpovídá i množství literatury, 

které se dá využít. Oceňuji zevrubnou analýzu legislativy, jsem ale přesvědčena, že v oné teoretické části přesto 

existuje literatury více (viz např. téma mediálních rutin, kterých se práce implicitně dotýká). Myslím si, že 

telefonické dotazníkové šetření není nejlepší volbou a bylo by vhodnější pokládat dotazníky redaktorům face to 

face. Velmi přínosná je případová studie periodika Hobulet, kombinace různých výzkumů je také velmi 

originální.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Kateřin Písačková odevzdala čistě napsanou práci. Překlepů je jen minimum, v pořádku je i grafická podoba 

práce, byť se občas (především v komentářích pod čarou) objevují mezery navíc nebo naopak řádky chybí. Na 

několika prvních stranách se opakuje bezdůvodně číslo 6. Autorka přidala nespočet vhodných a přehledných 

příloh včetně použitého dotazníku. Teoretická část práce bohužel často připomíná spíš esejistickou úvahu, byť 

velmi poctivě a logicky vyargumentovanou a odklání se od akademického textu. Občas se objeví publicistické 

nebo vágní formulace ("V poslední době se také často hovoří " na str. 7 nebo "Odborná veřejnost vesměs 

jednohlasně navrhuje " na str. 27). Sama se sice přikláním k otevřené deklaraci pozicionality výzkumníka nebo 

výzkumnice a odmítnutí snahy o domnělou objektivitu, v případě Kateřiny Písačkové ale občas její názor a 

normativní (byť třeba oprávněné) představy až příliš expresivně vedou celý text. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Kateřiny Písačkové je kvalitní a velmi přínosná. Ačkoli by si zasloužila hlubší rozpracování v teoretické 

části a větší důraz na akademický styl práce, její závěry jsou originální, nové a přínosné jak pro politickou 

reprezentaci, tak pro běžnou i akademickou veřejnost, která z ní navíc může čerpat pro další zkoumání. Proto 

navrhuji práci hodnotit stupněm výborně nebo velmi dobře. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V závěru své práce navrhujete zlepšení situace - zpřesnění legislativního rámce a zároveň lepší 

komunikaci s občany. Jak by to mohlo vypadat? 

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! 

 


