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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

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) 
Autor během zpracovávání tématu ustoupil - po mém soudu vhodně - od původní kvantitativně orientované 
techniky vedoucí ke srovnávání sebraného materiálu v různých úsecích a soustředil se na podrobnější analýzu a 
interpretaci vybraných ukázek ze zpravodajství sledovaných stanic. V úvodu tento posun vysvětluje tím, že 
původně plánovaná analýza by překročila parametry dané práce (s.4), což ale nepovažuji za přiměřené 
zdůvodnění (změnu jsem považoval za vhodnou především proto, že dovoluje daleko detailnější výklad 
zkoumaného jevu). 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor shromáždil v zásadě reprezentativní základní monografickou a encyklopedickou literaturu k tématu (s 
výjimkou diskuse o pojmu "narace", ten zůstal zpracován jen velmi okrajově) a v práci ji využil přiměřeným 
způsobem. Méně pozornosti věnoval rešerši odborné časopisecké produkce a poněkud mechanickým přístupem 
k téamtu nadhodnocuje teatrologickou literaturu na úkol filmovědné. Ne zcela se dokážu ztotožnit s kapitolou 2, 
kde autor směšuje (a již během konzultací nad prací to bylo zřejmé) inherentní výrazové prostředky televize 
(práce s kamerou, zvuk, skladba) se skutečným "inscenováním" zpráv (abych si pomohl anglismem - ve smyslu 
"staging") - v práci sleduje obojí, aniž to od sebe náležitě odděluje. Technikou mu bylo ilustrativní využití 
vybraných zpráv, které zvládl, byť spíše v rovině deskriptivní (přednoští práce je zřetelné propojení teoretických 
výkladů a vlastní práce s materiálem). 
 
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 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je napsána v zásadě ukázněným výkladovým stylem, neobsahuje významnější gramatické, morfologické, 
lexikální  či pravopisné nedostatky  (místy autor užívá "jaký" ve výzhnamu "který" - viz s. 10 "jakou se zabývá 
každé médium"). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Soudím, že se jedná o dobře zvládnuté zpracování tématu, v němž autor prokázal schopnost pracovat s odbornou 
literyturou a předvedl vnímavý přístup k mediální produkci. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Které narativní postupy se nejvíce prosazují v mediální konstrukci tématu korupce? 
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! 
 


