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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Štefaniková, Sandra  
Název práce: Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Sládková, Hanka 

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) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím až na několik změn v praktické části, které autorka 
zdůvodňuje v úvodu práce. Kvantitativní analýza a hloubkové rozhovory nebyly provedeny, namísto toho byl 
rozšířen zpracovávaný materiál o důležitá kulturní periodika a další denní tisk. Uvedené změny považuji za 
vhodné.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce jako celek, výběr a šíře zpracovávané literatury i tisku, i zvolené citace a klíčové události, prokazují 
důkladnou znalost tématu. Zájem a povědomí o souvislostech dokládají i drobné detaily. Autorka velmi dobře 
shrnuje kontext analyzovaných textů. Práce je chtře strukturována: teoreticko-historická část přibližuje stav a 
příčiny událostí, jejichž mediální reflexe je rozebírána v analytické části. V té autorka důkladně aplikuje 
zvolenou metodu kvalitativní obsahové analýzy.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Citované pasáže jsou velmi vhodně zvolené a pečlivě označené, poznámkový aparát je důkladně zpracován, 
stejně jako seznam literatury a primárních zdrojů i internetových odkazů. Příloha obsahuje kromě plného znění 
některých zmíněných textů i medailony některých umělců a také teoretiků a kritiků, jejichž texty autorka 
hodnotí. Součástí přílohy jsou i velmi dobře zvolené ilustrace. 
Překvapivé je spojení "nesympatie komunistů" na s. 12, vymezení konce moderny začátkem 2. světové války 
(pozn. 23) nebo zdůvodnění odstřelu Stalinova pomníku negativním přijetím. Na několika místech dochází ke 
zdvojení uvozovek (s. 25), v práci je nepatrné množství vtipných překlepů ("rice" v summary, "Tramanova" 
doktrína, "Blog" výtvarných umělců ad.), celkově je ale text velmi čtivý a dobře napsaný. Nesouhlasila bych jen 
s několika posledními větami samotného závěru práce, kde se píše: "Liberálnější autoři (…) se sice snažili o 
revizi kulturní politiky, jejich cílem ale nebylo její zpochybnění. Svými názory se řadili do oficiálního 
uměleckého proudu. Pokud se ocitli v opozici vůči oficiální kulturní politice, učinili tak nevědomky." Jako závěr 
utvořený na základě analýzy textů je ale takový názor legitimní. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce je výborná po stránce formální i obsahové. Struktura, zvolená metoda, způsob práce se zdroji i schopnost 
vyhodnotit důležité momenty českého výtvarného umění druhé poloviny 50. let a texty, které je reflektují, daly 
vzniknout velmi kvalitní práci.  
 
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 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


