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Fakulta sociálních věd

Institut komunikačníchstudií a žurnalistiky

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

POZOR: Vpočítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplněníhotový posudek vytiskněte,

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry.

Typ posudku ("kliknutím" zakřížkujteplatnou variantu)
Posudek vedoucího práce ~ Posudek oponenta D

Autorlka práce
Příjmení a jméno: Pecková, Stanislava

Název práce: Implementace zahraničních zdrojů v české žurnalistice na příkladu vzniku časopisu Týden
Autorlka posudku

Příjmení a jméno: Cebe, Jan
Pracoviště: KMs

')b ě h d1 VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE (krkn ' " akřížk ·
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1 utím z 1 uJte vy rane o nocem
Odpovídá Odchyluje se od Odchyluje se od Odchyluje se od Neodpovídá
schváleným tezí, odchýlení je tezí, odchýlení je tezí, odchýlení není schváleným
tezím v práci v práci v práci zdůvodněné tezím

zdůvodněné a je zdůvodněné, ale a není vhodné
vhodné není vhodné

1.1 Cíl práce ~ D D D D
1.2 Technika práce ~ D D D D
1.3 Struktura práce ~ D D D D

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré 
.eště akce tovatelné - téměř ne hovui ící - zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3
4
4
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po obsahové mohl být větší prostor věnován samotné analýze vybraných rubrik a titulních stran. Dle tezí se mělo

jednat o jednu z hlavních částí práce, v textu se však odráží pouze okrajově v podobě několika tabulek, jejichž
obsah není nikterak komentován a tudižje pro čenáře velmi nejasný. Kapitoly Česká nostalgie a Komunistický
vkus mi přijdou poněkud zbytečné, navíc trpí orientací na jeden zdroj (Klvaňa), jehož validita se může jevit jako
problematická.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉPODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -
. š v k ln ' h I d V')Je te a ceptovate e - temer nevy OVUJICl - zce a ne ostatecne

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 4



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.)

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

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétIí popis hlavních výtek)
Po formální stránce trpí práce řadou nerdostatků,keteré lze zřejmě přičítat časové tísni, vníž text vznikal.
Poněkud nejednotný je systém odkazů na zdroj (někdy pod čarou, jindy vtextu). Některé citace nejsou přímo

zdrojovány. Struktura práce je poněkudnepřehledná,zařazenírozhovorůmezi jednotlivé kapitoly působí často

nahodile. Značné mezery vykazuje pravopisná stránka textu. Občas chybí ve věte slovo, čímž se stává
nesrozumitlnou. Často se vyskytují překlepy, clyby ve skloňování, chyby vinterpunkci atd.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘHODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Stanislava Pecková si pro svou práci zvolila velmi zajímavé téma, které však mohlo být zpracováno pečlivěji.

Práce trpí řadou nedostatků, které lze zřejmě přičíst na vrub časové tísni, vníž byl text zpracováván. Přesto práci
doporučuji k obhajobě.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak podle vás "komunistická škola" limituje novináře v dnešních médiích?
5.2 Jaé zákony u nás upravují práva a povinnosti vysílatelů?
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborněD - velmi dobře IZI- dobře D - nedoporučuji k obhajobě D
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
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Hotový posudek vytiskněte,podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete ele tronicky na adresu katedry!
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