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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)
Práce je vypracovaná v souladu s tezemi.
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
2
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)
Autorka vypracovala práci, na které je zřejmé, že zvolila téma aktální, málo v naší odborné literatuře zpracované,
které je z hlediska veřejného a mediálního prostoru nesmírně důležité. Velmi prospěšná byla zkušenost se
španělskou odbornou literaturou a podrobná znalost Barcelony a Prahy. Autorka využila poznatků z fotografie,
sémiotiky, různých vědeckých paradigmat v rámci médiologii a znalosti autorů, kteří se k vizuálním médiím a
veřejnému prostoru vyjadřovali, a to z různých oborů. Za velmi šťastnou považuji komparaci dvou měst
s rozdílnou historií, s nesrovnatelně propracovaným právním řádem, s rozdílným prožíváním kapitalismu, jež
však jsou pod společným tlakem globalizace. Protože jde o práci otevírající toto téma v českém prostředí, je pro
ni charakteristické pozitvní shromažďování dat, střízlivé hodnocení a otevírání interpretačních možností, které
v rámci této práce nemohly být realizovány.
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
2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
2

3.4

3.5
3.6

Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
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
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

1

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je napsána jasně, srozumitelně a přehledně. Je velmi informativní a každé tvrzení je doložené nejen
odbornou literaturou, ale také empirickými doklady. Vše, co v práci je obsaženo, nelze zpochybňovat, ale lze to
velmi úspěšně rozvíjet. Práce je ortograficky v pořádku, případné chyby se téměř nevyskytují. Je to velmi pěkná
práce uvádějící toto téma do vědeckého diskursu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce splňuje požadavky kladené na práci magisterskou, a proto ji doporučuji k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Je Barcelona moderně více ukázňována než postmoderní chaotická Praha, nebo je právní a pragmatický
řád a ekologická citlivost k příjemcům také součást postmoderny?
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!

