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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) 
Autorka vhodně upravila strukturu práce, rozšířila ji o výklad o roli Václava Havla v zahraniční politice a přidala 
též podrobnosti o jeho cestě do USA. Upravila také metodologický výklad tak, aby mohla vyložit problematiku 
mediálního obrazu. Všechny změny pečlivě konzultovala, a pokud narazila na nesouhlas vedoucího práce (nebyl 
jsem si jist potřebností podkapitol vztahující se k Havlovým zahraničněpolitickým aktivitám), pečlivě svůj postoj 
pokládala argumenty. Výsledkem je práce, u níž mohu s radostí konstatovat, že dobře připravené, ale 
nedogmaticky užívané teze jsou velmi užitečným nástrojem podporujícím zpracování tématu.  
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka shromáždila reprezentativní literaturu k tématu a většinou s ní také přiměřeným a poučeným způsobem 
pracovala. Výjimku tvoří Keanova monografie, o níž sice ví a v literatuře ji uvádí, ale její využití v práci není 
s výjimkou pozn. 22 zřejmé (celkově ovšem třeba připustit, že autorka měla tendenci pracovat především 
s literaturou, která k osobě Václava Havla přistupuje s jistou adorací a přehlížela kritické texty). Techniku 
zpracování (interpretaci mediálních výstupů) zvládla a dokázala formulovat podložené závěry. Slabinou techniky 
je absence diskuse o komparativním studiu mediálních obsahů, což je vlastně jádro a podstata celé práce. Výklad 
je přehledný a logicky uspořádáný, jen místy stručný až na hranici únostnosti ("dějiny" amerického tisku na s. 
21). Stručnost výkladu je celkově asi hlavním problémem práce, který se projevil již v průběhu zpracovávání - 
množství periodik zřetelně přesahovalo rozsah bakaláské práce a autorka se s tím faktem snažila vyrovnat, což se 
jí většinou (ale ne vždy) dařilo. 
 
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 1 
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)  
Struktura práce je jasná a přehledná, autorka volila přísně symetrický přístup podřizující strukturu komparativně 
laděnému zadání. Poznámkový aparát je poměrně bohatý a přiměřený, citační norma byla dodržena, práce je 
napsána věcným výkladovým stylem, podařilo se i stylisticky usadit etxt v rovině věcně neutrální (což 
v pracovních verzích dělalo autorce potíže).  
 
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 autorka předvedla, že dokáže pracovat 
s odbornou literaturou a vhodně ji využít. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Souvisí podle vašeho názoru malý zájem o "odkaz" Havlova zahraničněpolitického působení s celkovým 

uzavíráním české mediální produkce do "domácí" problematiky? 
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! 
 


