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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: Kasalová, R.  
Název práce: Mediální reprezentace čtyř pachatelů trestných činů v ČR po roce 1993 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Křeček, J. 

Pracoviště: KMS IKSZ FSV UK 
 
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) 
      
 
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 5 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 5 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 7 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 7 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 7 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Na prvních necelých třiceti stranách autorka provádí jakýsi rychloprůlet mediálními studii, až to skoro vypadá, 
že se rozhodla zmínit každý termín či koncept, se kterým se během studií setkala, byť by s tématem souvisel jen 
velmi volně. V kontrastu s touto šíří (kdy jsou teoretická témata nutně zestručněna až na/za hranici/í 
přijatelnosti) je jen malý počet základních publikací, na které je odkazováno - např. Kapitola 3 je výhradně 
"vytunelovaná" (všech 11 odkazů) publikace Jiráka a Köpplové (jinde zejm. Trampota a McQuail). 
Druhou polovinu předkládané práce bohužel hodnotím ještě horšími známkami - autorka totiž za kvalitativní 
analýzu vydává jen převyprávění vybraných článků s občasným komentářem např. o "bulvarizaci", jejichž 
relevanci lze ilustrovat např. větami ze Závěru "V deníku Právo jsem ve sledovaném období analyzovala pouze 
jeden článek, který vypovídal o Pecovi jako o vrahovi své vlastní rodiny. To však nepovažuji za mediální 
reprezentaci, ale za fakt."  
 
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 5 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 
3.4 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.)  

5 

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

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 5 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Seznam literatury zmatečný, není dle abecedy, s rozsypaným řádkováním a objevují se v něm chyby ve jménech 
autorů (Mcnair), roku vydání (Osvaldová, Halada) i další (např. Schulz 2x), některé citované zdroje chybí 
v seznamu zcela (McManus, Koch, Reuband...). Není zřejmé, kde začínají a končí citace (uvozovky často 
chybí). Jména autorek jsou někdy přechýlena (Burnsová), jindy ne (Ruge; obé na str. 9), v některých kapitolách 
autorka téměř neodsazuje odstavce. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Zatímco slabé stránky zmíněny výše, oponenta bohužel nenapadá, co by mohlo být označeno za stránku silnou.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
Viz výše - práce po mém soudu neodpovídá pořadavkům na diplomovou práci kladeným ve většině 
sledovatelných parametrů. 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


