KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
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: Vaculíková, Martina
Název práce: Diskreditační texty na osobnosti československého disentu v letech 1977 - 1979 a 1985 - 1988
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara
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)
Drobné posuny vypracované diplomní práce oproti původním tezím neubírají nic na promyšlené struktuře práce.
Autorka drobnou úpravou dospěla zřejmě k ucelenější podobě práce.
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
3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Oceňuji především dobře zvolené téma, které dosud v této šíři zpracování zůstalo stranou badatelské pozornosti a
předloženou diplomní práci pokládám za přínosnou nejen pro obor mediálních studií, nýbrž pro studium
sledovaného období. Autorka pracovala s vhodně volenými základními odbornými tituly, domnívám se však,
že bylo možné využít pro obecnou část i některé vzpomínkové knihy či vybrané odborné stati, publikované v
současných odborných časopisech. Jsem si však vědoma možné šíře svého doporučení.
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
2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
1

3.4

3.5
3.6

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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1

3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
I když se mi diplomní práce Martiny Vaculíkové líbí, přeci jen měla věnovat jazykové revizi více pozornosti
(někdy chybí koncovky, jindy jde o překlep ve jméně apod.).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Autorka na třetí stránce uvádí, že se snažila "shromáždit co nejvíce textů" a tak mě překvapuje, že jich de facto
bylo (podle seznamu analyzovaných textů) v poměrně rozsáhlém časovém období relativně málo. Nicméně se
domnívám, že analýza, kterou diplomantka provedla je reprezentativní, pečlivá a provedená s potřebným
kritickým odstupem. Metoda, kterou pro svou analýzu zvolila, je nepochybně vhodná. A jen ještě poznámku na
okraj: na straně 12 poněkud s odsudkem (alespoň to tak chápu) píšete o ženách, které usedaly k šicímu stroji.
Burda byla tou dobou západoněmeckým časopisem, určený především ženám v NSR, k nám se dovážel až
v druhé polovině 80. let. Šití a pletení patřilo svým způsobem stále ještě ke každodennosti i západní společnosti.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Na základě jakých výpočtů docházíte na s. 50 k závěru, že se v diskreditačních článcích nejčastěji
objevovalo jméno Zdeňka Mlynáře. Bylo to v obou periodách shodné?
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!

