
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Hypšová Kristýna  

Název práce: Publicistika formou dramatické tvorby 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Dominik Šimon 

Pracoviště: Katedra mediálních studií, IKSŽ, FSV UK  

 

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) 

Cíl předkládané práce odpovídá schváleným tezím, technika a struktura nikoli. Změny, k nimž diplomantka 

přistoupila, byly zcela na místě a výsledné podobě práce prospěly, ovšem zasloužily by si důkladnější 

zdůvodnění, než jakého se jim dostalo. 

 

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 2 

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)  

Kristýna Hypšová předložila původní, originální a kvalitní práci, na níž je pozoruhodná především snaha (a 

dlužno dodat, že úspěšná) o syntetizující interdisciplinární přístup. Diplomantka zdařile kombinuje přístupy 

mediálních studií a teatrologie a vytváří specifickou metodologii, pomocí níž zkoumá projevy teatrality v médiích 

(obecněji) a výskyt mediálních obsahů v divadle (na zcela konkrétním příkladě kabaretu Blonďatá bestie). 

Úvodní kapitoly dokládají autorčinu suverénní schopnost pracovat s literaturou a propojovat poznatky obou 

oborů do funkčního celku. Za lehce problematickou považuji proporcionalitu jednotlivých tematických oddílů, 

především nástin do dějin divadla, který nemá prakticky žádnou vazbu na analytickou část práce a navíc je ve své 

všezahrnující šíři už od antických počátků zbytečně podrobný a zároveň nutně zjednodušující a místy i nepřesný 

(např. ve ztotožnění stálého alžbětinského divadelního prostoru s jednou jeho realizací – Shakespearovým 

Globem v poznámce 56).  

Pokud oceňuji samotnou práci s literaturou, nemohu diplomantce částečně nevytknout její výběr. Za prakticky 

nepřijatelnou považuji absenci Zichovy Estetiky dramatického umění jako primárního pramenu, zvlášť když se v 

úvodu přímo věnuje kategoriím herecká postava a dramatická osoba. Pouze sekundární odkaz na Zicha přes 

koncepty Iva Osolsobě považuji za nedostatečný. Stejně tak je škoda, že autorka nevzala v potaz žádnou 

scénologickou práci profesora Jaroslava Vostrého a jeho koncepty scénování a sebescénování v mediálním věku. 



Analytická část práce pak přesvědčivě dokládá autorčinu schopnost pracovat s teoretickou „výbavou“, již si 

vymezila. Rozbor složek zmíněného kabaretu je pečlivý, kvalitně dokladovaný a přináší inspirativní závěry. 

 

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 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Jazykově a stylisticky je práce na odpovídající výši, text je napsán čtivě, aniž by se odchýlil od odborného stylu, 

drobné prohřešky nepřevyšují akceptovatelnou míru (např. Malá strana, str. 41; mediální obsahy posloužili, str. 

51). Je škoda opakované chyby ve jméně herce Lukáše Příkazkého, jehož autorka tvrdošíjně přejmenovává na 

Příkazského. Poznámkový aparát je funkční, citace rovněž. Zásadní výhradu mám ke zpracování seznamu 

literatury, který není seřazen podle abecedy, ale zcela nahodile! Tím se v něm nedá pochopitelně vyznat, navíc 

bibliografické odkazy jsou velmi minimalistické, alespoň uvedení ISBN už by mělo být považováno za 

nepodkročitelný standard. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Přes výše uvedené výhrady především k absenci některých zdrojů považuji diplomovou práci Kristýny Hypšové 

za kvalitní a inspirativní příspěvek do mezioborové debaty, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat 

stupněm výborně. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

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! 

 


