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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí(ho) práce
Posudek oponenta/ky
Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Pošustová, Zuzana
Název práce: Mediální magnát Ted Turner a jeho impérium
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Cebe, Jan
Pracoviště: KMS
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Oproti tezím přibyla úvodní část vyvětlující základní koncepty vlastnictví médií. Práci dle mého názoru
prospívá, nicméně je psána až příliš úsporným stylem.
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
4
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
4
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
3
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Občas se vyskytují pasáže bez udání zdroje. Některé pasáže v úvodní části práce působí útržkovitě, což lze
přičíst i nedostatečnému podložení literaturou. Diplomová práce by neměla být zpracovávána pouze na základě
kompendií (McQuail, Köpplová-Jirák, Pokop). Problematická práce s literaturou se pak výrazně projevuje i v
vlastní biografické části práce, kde se autorka spoléhá na velice omezený soubor zdrojů. Zejména míra
vytěžování jedné stávající biografie Teda Tunera (Call meTed) je až zarážející a rozhodně nepřispívá k naplnění
požadavků na odborný text, který by měl obsahovat také kritický pohled na zkoumaný subjekt.
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
2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
3
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby

3.5
3.6

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po formální stránce práce vcelku splňuje nároky na odborný text, nicméně struktura působí zejména v úvodu
trochu roztříštěně, což opět pramení z obsahové úspornosti jednotlivých podkapitol.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Text Zuzany Pošustové vykazuje nedostatky v rámci práce se zdroji, chybí též schopnost kritického pohledu na
zkoumaný subjekt. V těchto oblastech tedy práce nenaplňuje požadavky odborného textu v rozsahu práce
diplomové a odpovídala by spíše práci bakalářské. Ocenit lze naopak analytickou část práce, která je pečlivě
zpracována. Text doporučuji k obhajobě a na základě jejího průběhu navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře až
dobře.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Proč jste se v biografické části spoléhala takřka výhradně na jednu publikaci?
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!

