
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucí práce

Autor/ka práce: Markéta Tůmová

Název práce: Akademické plagiátorství v dramaturgické perspektivě

Vedoucí práce: Martin Hájek

Oponent/tka: 

Navržené hodnocení: výborně

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?
Práce je vhodně strukturována. Výzkumné otázky nejsou úplně přesné, hlavním cílem práce - soudě  
podle analytické části - nebyla mediální konstrukce plagiátorství prof. Budila jako problému, ale  
spíše dramaturgická analýza mediální kauzy plagiátorství prof. Budila. Diskuze a závěry odpovídají  
výzkumným otázkám.
Jedinou připomínku bych v tomto smyslu měl ke konceptu stigmatu, který je rozebrán v úvodní  
části, ale v analýze příliš nefiguruje.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, autorka využívá převážně zahraniční literaturu a v dostatečné míře.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Výběr a sběr dat považuji za adekvátní zvolenému cíli. Volba dramaturgického přístupu analýzy  
umožnila autorce ukázat, že plagiátorství není jen technický nebo etický problém, ale že je ve velké  
míře i problém dramaturgický spočívající v efektivním uplatnění definice plagiátora na danou 
osobu.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Autorka svou argumentaci zakládá na důkladné analýze empirických dat, jen minimálně spekuluje.  
Na některých místech se autorka přece jen dopouští spekulací, např. o motivaci týmu popíračů (str.  
35) nebo v tom, že podle Budilových obhájců důvodem pro rozhodnutí etické komise o jeho 
neplagiátorství byla jeho nevina (str. 39). Pravděpodobně je tomu tak, ale tato tvrzení nejsou daty  
podepřena.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
Stylisticky je práce na průměrné úrovni. Formálně je však bezchybná, autorka správně cituje jak  
své zdroje tak literaturu.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Anglický abstrakt je napsán téměř nesrozumitelnou angličtinou.
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Pro diskuzi navrhuji to, co mi trochu chybělo v samotné práci, a to je diskuze výsledků ve vztahu k  
relevantní literatuře. Lze někam výsledky zařadit nebo nic podobného jako tato práce uděláno ještě  
nebylo? 

Celkové hodnocení práce:
Navzdory drobným výhradám považuji práci za zdařilou, autorka v ní prokázala schopnost zvolit si  
zajímavé téma, nalézt vhodná data a metody analýzy, samostatně výzkum zpracovat a zjištění ve 
vymezeném rámci interpretovat. 

Datum: 6.6.2011 Podpis:
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