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 vedoucí(ho) práce
Posudek oponenta/ky
Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Pisková, Petra
Název práce: Únor 1948 v tištěných nekomunistických médiích
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Cebe, Jan
Pracoviště: KMS
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)

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
5
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
5
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
5
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Úvodní, historická část práce, je zpracována pečlivě a podložena dostatečným množstvím relevantní literatury.
Problém lze spatřovat spíše v druhé, analytické, části práce. Zde se dle mého názoru projevuje dosti nekoncepční
způsob výběru analyzovaných textů. Nikde navíc není dostatečně vysvětleno, dle jakého klíče tento výběr
probíhal. Vybraná témata se navíc navzájem prolínají, neboť kategorie jsou stanoveny poměrně vágně. Také
samotná "analýza" probíhá jen na základě několika vytržených vět z daného článku, které ani nejsou dále
nikterak interpretovány. Celkové výsledky analýzy jsou sice jasně předvídatelné, ovšem výzkumem zcela
nepodložené.
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
5
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
3

3.3
3.4

3.5
3.6

Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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/kou 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

3
3

5
4

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po formální stránce vykazuje text celou řadu nedostatků. K jeho srozumitelnosti rozhodně nepřispívá značný
počet vět, které nedávají smysl. Ty však, podle mého názoru nevyplývají z autorčiny neschopnosti formulovat
souvislou větu, ale spíše z nedostatečné korektury textu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Téma, které si autorka vybrala, v sobě mělo velký potenciál a v případě dobrého zpracování mohlo být pro obor
přínosem, nicméně v podobě, jak ho autorka zpracovala, nebyl potenciál tématu naplněn, a to zejména v části
analytické. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že úvodní kontextová část je zpracována velmi pečlivě a
s dostatečným množstvím relevantní literatury.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Proč myslíte, že se všechny listy před únorem vyjadřovaly o SSSR jen pozitivně?
5.2
Na základě jakého klíče jste si určila jednotlivé tématické skupiny a na základě jakého klíče jste do nich
vybírala články?
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!

