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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: Vránová, Vendula  
Název práce: Kanadská média: historie a současnost 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Autorka diplomní práci vypracovala na základě podrobných a  důkladně zpracovaných tezí. Cíl práce zcela 
splnila, předložila v českém prostředí první ucelenou a  podrobnou studii o kanadských médiích.   
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Domnívám se, že Vendula Vránová využila veškerou relevantní odbornou literaturu ke zpracovávanému tématu a 
pokusila se na základě znalosti této literatury o samostatný výklad dějin a současnosti kanadského mediálního 
prostředí.    
 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
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 
1 



vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Snaha diplomantky skutečně pojmout dějiny kanadských médií v celém historickém rozsahu a také v celé 
tematické šíři občas vede (nutně) k některý zkratkám a možná pro pojetí výkladu k nepřesnostem (např. 4. 
kapitola nazvaná Významné osobnosti kanadské žurnalistiky a médií se nevěnuje novinářským osobnostem, jak 
by se dalo z názvu odvodit, nýbrž jen vybraným osobnostem spojených s technologickým pokrokem médií, popř. 
s  teorií médií. Tomu bylo možné předejít krátkou metodickou poznámkou v úvodu kapitoly, kde by autorka 
vysvětlila, proč kterou osobu zařazuje. Z hlediska logiky struktury bych také doporučovala dát výčet 
rozhlasových, stejně jako i televizních stanic do přílohy. Ocenit bych však chtěla rozsáhlou velmi pěkně 
pracovanou přílohu. Jen škoda, že autorka nepřidala seznam zkratek.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomní práce Venduly Vránové je zajímavým pokusem o zpracování rozsáhlé problematiky 
kanadských médií od jejich samotných počátků po současnost. Rozsah tématu nedovoluje hlubší rozbor 
jednotlivých období ani jednotlivých témat, avšak i tak plně dává čtenáři přehled o dané problematice. Zajímavé 
na práci je autorčino úsilí doplnit výklad o médiích také informací o studiu žurnalistiky v Kanadě, stejně jako 
snaha alespoň krátce připomenout problematiku Čechů v Kanadě včetně jejich tisku. V této části bych postrádám 
více odkazů na literaturu, s níž autorka čerpala. Diplomová práce Venduly Vránové jako celek zcela splňuje 
nároky na tento typ prací.      
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zajímalo by mě, zda se v době druhé světové války v Kanadě usadila česká protifašistická emigrace? 
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! 
 


