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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 práce a technika práce odpovídají tomu, co určily výchozí teze, ve struktuře práce došlo k rozplynutí kapitoly 
analytické části Lingvistická analýza do kapitol vztažených k jednotlivým mediálním událostem pohřbů. Ale je 
možné, že s tím autor počítal, jen v tezích nezachytil podrobněji strukturu práce, ale spíše popsal schéma 
příslušné k oběma osobnostem. Nehodnotím jako prohřešek. 
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Vymezení tématu podle principu vyplývajícího z hlavní metody - tj. komparace v rozsahu kvalitativní analýzy, 
není špatné. Ale pokud přišla tato volba, měla být dovedena do úplnosti (o tom níže). V literatuře postrádám 
odkazy na literaturu vztahující se k problematice funerální kultury, neboť státnické pohřby jsou jejím jedním 
projevem a oba pohřby z hlediska organizace, ale i soudobé mentality společnosti obsahovaly archetypy pohřbů 
"panovnických". Tudíž literatura by navedla k hledání kořenů určitých archetypálních prvků ukazujících na 
kontinuitu s 19. stoletím (lafeta, katedrála), případně by přiměla k zamyšlení nad případnými odlišnostmi mezi 
pohřbem "politickým" a "státnickým", k tomu viz Lenderová - každodennost, sborník Fenomén smrti v české 
kultuře 19. století 2001. Pro ilustraci např. panovnické evokace - před Havlem se jí dostalo v roce 1875 králi 
Ferdinandovi (proč ne Masaryk, přestože jeho sebestylizace do panovnické role je známa?) Technika výzkumu - 
je v pořádku, jen mi schází, pokud jsem ho nepřehlédl, intermediální komunikační kontext (v případě Masaryka 
vedle tisku rozhlas, v případě Havla - vše, co známe). Mediální událost nelze izolovat od alespoň přibližného 
popsání toho, jak ji zobrazovaly a jak k ní přistupovaly jiné druhy médií. Práci lze z hlediska přínosu hodnotit 



jako pokus o příliš velké "sousto" k analýze a interpretaci, nicméně i tak ji považuji za přínosnou a ne zcela 
promarněnou. 
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 
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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V návaznosti na výše uvedenou poznámku k literatuře bych považoval za logické, aby se charakteristika sociálně 
politického kontextu rozšířila o charakteristiku postoje společnosti k pohřbům státníků a politiků před 
Masarykem a mezi Masarykem a Havlem. Důvod kontrastu těchto dvou pohřbů od ostatních by tak více vyplynul  
než jen z apriorního (byť asi nezpochybnitelného konstatování pomocí atributu použitého už v názvu práce 
"velikán demokracie"). K poznámkám a citacím - nepovažuji za vhodné, aby se v diplomové práci odkazovalo na 
publicistické výstupy vědců tam, kde existuje vědecký zdroj v podobě studie, monografie apod. - viz citát z tv. 
vystoupení historika Harny (s. 60) nebo V. Drchala v Lidových novinách (tamtéž). K terminologii - se znalostí 
skutečnosti nelze uznat kategorickou terminologii hodnotícího významu - "všichni ho (tj. Masaryka) zbožňovali", 
s. 73. Je známo, že nikoli, jak autor uvádí sám - viz Polední listy, ale také komunisti nebo fašisti se vymykali. Str. 
90 - "soudný den" je špatně, v křesťanství má svůj poněkud jiný význam, mělo by být "osudný den".  
K výzkumnému vzorku - v pozn. 172 - dobový zpravodajský úzus posuzuje autor příliš ortodoxně současnými 
měřítky kladenými na rozlišení zpravodajství od publicistiky, rozlišení je možné i pro dobu, kdy neplatí měřítko 
v "etických kodexech" (ostatně tak zcela "bezkodexová" doba meziválečného Československa nebyla. Proč byl 
vyřazen projev VH z analýzy, když byl nepochybně součástí mediální strategie k příslušné události - pohřbu? s. 
64 Jazyk a pravopis - stylistika průměrná, dvě hrubé chyby na s. 67: "Lidové noviny….chtěli" - dvojí výskyt.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce má podle mého názoru chyby a místa s absencí hlubšího ponoru do tématu, proto ji považuji 
jen za vyhovující.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak byste z hlediska konstrukce mediální reality vysvětlil redakční práci s časem vymezujícím umírání a 

posléze pohřeb obou prezidentů. Jak je vyjádřena a kde synchronnost a diachronnost dílčích událostí 
vpojených do konstrukce celkového zobrazení?  

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! 
 


