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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
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 tvroby 
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 zachovala cíl práce ve shodě se schválenými tezemi, částečně posunula návrh techniky zpracování 
(hlavně soustředěním na jednu konkrétní inscenaci, ale také zavedením konceptu teatrality a využitím sémiotické 
analýzy) a zcela přebudovala strukturu práce. Provedené změny autorka promýšlela a průběžně konzultovala a 
práci jednoznačně prospěly, je jen škoda, že do úvodu nezahrnula přehled a argumentačně podložené vysvětlení 
těchto posunů. 
 
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 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka, vědoma si transdisciplinární povahy tématu, rozkročeného mezi mediální studia a teatrologii, provedla 
velmi pečlivou rešerši zvláště teatrologické literatury a prokázala, že ji umí kriticky interpretovat a využít pro 
zpracování svého tématu (v mediologické oblasti se pohybuje víc v rovině základní, především učebnicové 
literatury, byť témata "performace" či "staging" jsou i v této oblasti dost hojně zpracovávaná a autorce by 
pomohla, stejně jako kritické zhodnocení dosavadní literatury k tzv. teorii žánrů).  
 
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.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou stavbu postupující od výkladu cílů a přístupů a výklad základních pojmů a konceptů v úvodu 
přes výklad vztahu divadla a médií (1. kapitola, na některých místech až příliš odbíhající od tématu, např. 
sledováním slova theatrum na starověkou Krétu a stručné dějiny divadla, které pak nejsou v dalším výkladu 
využity, s. 15n., jindy ale velmi vhodně přirpavující půdu pro vlastní analýzu, např. při výkladu pojmu situace, s. 
21n.) po vlastní analázu a interpertaci ve 2. kapitole (kde ale není jasný postup při provádění obahové analýzy, 
kap. 2.3) a shrnutí výsledků ve 3. kapitole a závěr. Autorka věnuje dostatečnou pozornost terminologickému 
uchopení problému a s pojmoslovím pracuje ukázněně. Práci opatřila podrobným a spolehlivým poznámkovým 
aparátem. práce je napsána klidným výkladovým stylem, jen výjimečně přecházejícícm do snad až příliš 
subjektivní roviny (začátek úvodu), a zjevně prošla korekturou, neboť pravopisně technické a jazykové 
nedostatky se v ní vyskytují jen výjimečně ("dává … svojí postavě", s. 48). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila původní a zajímavou práci, která plně odpovídá nárokům kladeným na magisterské 
kvalifikační práce. Na práci je zvláště cenné a inspirativní její transdisciplinární pojetí a živý a kritický zájem 
autorky o propojení mediální a diavdelní reflexe. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


