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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 vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Ryšánková Irena  
Název práce: Etický kodex médií EU 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV 
 
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) 
Diplomantka provedla někeré úpravy ve struktuře (a tedy i obsahu) práce, např. přidala řadu úvodních obecných 
výkladů a uspořádala je do kapitol uspořádaných jinak než vvtezích (kap. 1-21). Posuny oproti tezím prospěly 
práci po stránce obsahové i z hlediska její přehlednosti, je jen škoda, že autorkaposuny nereflektovala v úvodu 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
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)  
Práci považuji za velmi původní příspěvek k problematice (ne)europeizace hodnot v oblasti mediální 
komunikace. Z tohoto pohledu je práce nepochybně přínosná. Autorka shromáždila velké množství literatury 
(místy až příliš obecné - např. encyklopedické) a dokladového materiálu a velmi dobře se vypořádala s jeho 
interpretací. 
 
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 3 
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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3 

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

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je jasně a logicky strukturovan, termiinologie oboru je zv ládnuta přesvědčivě, i s potřebnou diskusí nad 
některými pojmy a kocnepty. Poněkud méně obvyklý je poznámkový aparát, v němž autorka čísluje poznámky 
v textu napřeskáčku, popř. v různých částech textu k téže poznámce (zřejmě ve snaze ušetřit prostor), což není 
příliš přehledné (přes velký rozsah poznámkového aparátu některé obsahy chybní, např. na Ústavu ČR, s. 23). 
Pohyb mezi citací a parafrází není vždy úplně zřejmý (s. 62 až 69, s. 78 ad.), některé citace jsou nepřijatelně a 
bezdůvodně dlouhé (s. 93-95). Práce je napsána v zásadě jasným výkladovým stylem, i když s poněkud 
nestandardně explicitní a silně apelativní přítomností autorky v textu (v podobě nejrůznějších glos typu "Braňme 
je, dokud existují", s. 6, řečnické otázky, nejasné zařazení "Vyznání", s. 126n. ad.). Jazyková úroveň práce je 
přiměřená, jen s výjimečnými prohřešky proti spisovné normě ("…zrcadla, které by mohly…", s. 6) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Jedná se o velmi cennou a podnětnou, navíc dobře zpracovanou a tématem společensky významnou diplomovou 
práci. Některé výklady v práci nabídnuté přčesahují její rámec a jsou obecnou rozpravou o světě, vě kterém 
aktuálně žijeme (kap. 12).  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


