
KARLOVA  UNIVERZITA  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 vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Křížová, Lenka  
Název práce: Specifické rysy hudební publicistiky ve vybraných tištěných periodikách v mediálním diskursu 
síťových médií 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sládková, Hanka 

Pracoviště: KMS 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) 
Stuktura, obsah i cíl práce zcela odpovídají schváleným tezím. Práce je velmi přesná a její struktura logická. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Při představení srovnávaných periodik, žánrů hudební publicistiky nebo Pavla Turka si autorka vystačí s jednou 
až třemi nerozvitými větami. Minimalistický je i historický přehled kritiky a hudební kritiky, který je omezen na 
české prostředí a zmiňuje jen několik osobností; autorka se nezabývá prostorem věnovaným hudbě na stránkách 
deníků, počtem nebo charakterem specializovaných a odborných tištěných nebo on-line periodik (přestože 
deklarovaný rozsah práce je 141 500 znaků, vlastní text včetně poznámek má něco málo přes 115 000 zn.) 
V podkapitole Zkoumaný vzorek textů na s. 27 chybí upřesnění počtu rozebíraných textů. Číslo se dozvíme až 
v závěru na s. 66. Samotný závěr je obsáhlý a shrnuje vše podstatné. Specifický jazyk hudebně publicistických 
textů je analyzován komplexně, autorka se zabývá zživotňováním, užitím hodnotících, hovorových a knižních 
výrazů napříč všemi analyzovanými texty a sledované jevy pak srovává v recenzích desky PJ Harvey, které jsou 
součástí přílohy.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 



  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Přestože těžiště a přínos práce spočívá v praktické části, teoretická část s historickým rychloexkurzem by mohla 
být komplexnější. Analýza zpracovává články tří obdobných časopisů, jejich volba by mohla být v textu lépe 
zdůvodněna.  
Na s. 19 je třeba doplnit on-line zdroj v pozn. 25. 
Rozvést nebo doplnit zmínkou z jakých tvrzení autorka vychází by bylo vhodné větu na s. 12 "Samotní novináři 
se shodují v tom, že jedna osoba nemůže psát dobré kritiky jak na mladou taneční hudbu, tak i na klasické 
symfonické koncerty."   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce zajímavě kloubí téma jazyka umělecké kritiky a specifického vyjadřování spojeného s hudbou. Analýza 
spojení a obratů jazyka hudební publicistiky je citlivá, autorka používá velmi přesný jazyk, jasné věty a 
stylisticky je text na vysoké úrovni. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Prosila bych o vlastní definování hudební vědy, estetiky a kritiky (viz s. 13). 
5.2 Proč byly porovnávány tři peridika jejichž podobnost zmiňujete v úvodu (s. 27) i závěru (s. 66) práce?  
5.3 Proč řadíte přívlastek "houpavá" do kategorie sluchových vjemů? (s. 27, 35) 
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! 

 


