UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí(ho) práce x Posudek oponenta/ky
Autor(ka) práce
Příjmení a jméno:
Anna Strejcová
Název práce:
Vizuální média v městském veřejném prostoru
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno:
Filip Láb
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1

Cíl práce

x

1.2

Technika práce

x

1.3

Struktura práce

x

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 tezím
v práci zdůvodněné a
není vhodné

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 (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

2

2.4

Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli

1

2.5

Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Navzdory skutečnosti, že přímo k tématu práce neexistuje příliš relevantní literatury byla autorka schopná
sestavit a pracovat s velmi vyčerpávajícím a užitečným seznamem publikací, včetně velké části původních
španělských prací vztahujících se k tématu.
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

1

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

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Anna Strejcová ve své diplomové práci zpracovává téma vizuálních médií ve veřejném prostoru, konkrétně
srovnává fungování obrazových sdělení v historických centrech dvou evropských metropolí - Prahy a Barcelony.
S využitím metod vizuální sociologie velmi podrobně zmapovala výskyt vizuálních médií v těchto dvou
městech, výsledky svého výzkumu pak dále dosadila do online mapy pro přehlednější možnost srovnání. Co se
obsahové ani formální stránky nemám k práci žádných zásadních výhrad, naopak jako velmi kladně hodnotím
způsob, jakým autorka využila potenciálu výměnné stáže v rámci které realizovala polovinu svého výzkumu.
Stejně tak kladně hodnotím propojení tématu práce s aktivním mimostudijním zájmem autorky o stav veřejného
prostoru a aktivní participací na jeho zlepšení (aktivity v rámci Auto-matu, atd).
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jaká je Vaše představa dalšího vývoje na poli vizuálních médií v pražském veřejném prostoru?
5.2

Jakým způsobem by dal podle Vás současný stav zlepšit?

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!

