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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry!

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Trojanová, Monika  

Název práce: Mediální obraz pražského metra v dobovém tisku v období 1974-1990
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Bednařík, Petr
Pracoviště: katedra mediálních studií 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)
          

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka pracovala s tituly odborné literatury obecně k historii Československa i dějinám pražského metra.
Zaměřila se hlavně na popis, jak daleká byla cesta od myšlenky výstavby metra po jeho realizaci. Ukázala také,
jak kvůli politickému tlaku došlo ke změně z projektu podpovrchové tramvaje na metro, kde se počítalo s velmi
výraznou účastí Sovětského svazu.
Autorka si zvolila tituly denního tisku, u nichž zkoumala, jak tato periodika informovala o otevření nových
tras/stanic metra. Domnívám se, že se jí jasně podařilo ukázat, jak se informování o metru proměňovalo.
K analýzám doplnila i základní kvantitativní údaje. Prezentovala také, jak do informování o metru vstupovaly
propagandistické tendence zdůraznit přátelství se Sovětským svazem.

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 Struktura práce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

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

4

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Struktura práce odpovídá chronologickému přístupu. Autorka provedla poznámkový aparát velmi pečlivě a
v souladu s citační normou. Lze mít k textu výhrady po jazykové a stylistické práce. Textu by prospěla ještě
jedna důsledná korektura. Bylo by vhodné různé pasáže více stylisticky propracovat. Některé skeny stránek
novin v příloze nejsou čitelné.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka se ve své práci věnovala obrazu pražského metra v tehdejším periodickém tisku. Podařilo se jí podle
mého názoru dost přesně ukázat, jaké informace čtenáři dostávali o nových trasách/stanicích metra. Logicky
značnou pozornost metru věnoval deník Večerní Praha. Z textu je také zřejmé, jak byla v médiích snaha
zdůraznit propagandistický rozměr výstavby metra a zvýraznit metro jako stavbu československo-sovětského
přátelství. Textu by prospěla ještě jedna korektura. Také z hlediska stylistiky mohl být text lepší. Cíl, který si ale
autorka stanovila ve schválených tezích, jistě splnila.

5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT :
5.1           
5.2           

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

          

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!


