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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: Maňák Vratislav  
Název práce: Mediální obraz budovatelského Československa v komentářích ke kauze Kundera 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Notarp Ulrike 

Pracoviště: Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, katedra mediálních studií 
 
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) 
Cíl, technika a struktura práce odpovídají v plném rozsahu 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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor zpracovával literaturu ke zvolenému tematu v plném rozsahu. On dobře pochopil zpracovávanou literaturu 
a aplikoval ji logickým a přesvědčujícim způsobem do svého textu. Autor úspěšně zpracovával zkoumaný 
materiál (novinářské komentáře k případu Kundery) pomoci techniky vybírání pasusů relevantních pro zvolené 
tématu. Práce je celkem logicky postavená, výsledky a podložené závěry jsou přesvědčivé.  
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 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.) 

2 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Práce představuje celkem podařený a zajímavý příspěvek k tématu zobrazení budovatelského Československa v 
aktuálních českých mediálních textech. Výzkum přinesl zajimavé výsledky na různých úrovnich. Za prvé byli 
vypracovany všechny důležité obsahové aspekty budovatelského Ceskoslovenska, které jsou v komentářích k 
případu Kundery zmíněny. Za druhé autor zkoumal jazykové a stilistické prostředky, které novináří používali na 
zobrazování té historické doby. Za třetí autor sledoval dnešní demokratický diskurz, tzn. způsob zobrazení a 
argumentace v mediálních textech. Dnešní diskurz byl nakonec srovnávan ve svých hlavních rysech s bývalým 
socialistickým diskurzem. Celkem dostaneme takovým to způsobem hojně detailní a zároven soudržný obraz 
představováné doby v dnešním tisku. Tímto autor dosahl cíly svého výzkumu v plném rozsahu. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Podle Váších výsledků je dnešní mediální diskurz, jak ho najdeme v komentářích k prípadu Kundery, 

docela podobný na bývalý socialistický diskurz. Zdůvodněte svůj názor a přidejte příklady z Vašého 
výzkumu.   

5.2 Na jakých aspektech nebo oblastech Vaši práce by jste rád pracoval ještě podrobněji? 
 
 
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! 
 


