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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: ROJKOVÁ HANA
Název práce: Mediální obraz Kaplického Národní knihovny v Lidových novinách v říjnu 2007
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Čeňková Jana
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Finální podoba práce odpovídá schváleným tezím.
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2

2.4

Logičnost výkladu, podloženost závěrů

2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Hana Rojková analyzuje mediální reflexi architektonického návrhu Národní knihovny Jana Kaplického v jednom
měsíci zvoleného denního tisku (Lidových novin) a náležitě se na toto téma připravila. Jednak v krátkosti
hodnotí výjimečné a kontroverzní stavby ve světě a věnuje se dostatečně metodologickému základu své
diplomové práce. Měsíc říjen roku 2007 přitom nevolila náhodou, ale 12. října Lidové noviny poprvé uveřejnily
zprávu o přesunutí Kaplického "blobu" z Letné. Texty náležitě analyzuje, akcentuje témata a z publicistických
žánrů se nejvíce věnuje komentářům a rozhovorům.
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 Struktura práce
1

3.2
3.3

3.4
3.5

Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
2

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce má logickou strukturu, diplomantka postupuje ve stěžejní části od zdůvodnění časového vymezení mediální
reflexe přes výčet témat a obrazových příloh Kaplického Národní knihovny. Časté citace dokumentují vždy
určitou analýzu problémů a názorů osobností, spjatých s touto kulturní kauzou.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost zpracování tématu apod.)
Diplomová práce mediální reflexi Kaplického Národní knihovny analyzuje i v kritickém duchu. Lidové noviny
mají víceméně kladný postoj k návrhu Kaplického, dávají velký prostor osobnostem a odborníkům, které se
vyjadřují ve prospěch tohoto návrhu. Na druhé straně Hana Rojková popsala určitou snahu redakce dát slovo
politickým představitelům (zejména prezidentovi a primátorovi města Prahy) a všímá si jejich nevstřícnosti nebo
časté proměny názorů. Ale zdůrazňuje, že by měly Lidové noviny býti více objektivní a dát názor i odborníkůmodpůrcům knihovny. Tento závěr považuji v diplomové práci za přínosný.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

