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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce byla zpracována zcela v souladu s tezemi.
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)
Posudek z loňského roku odpovídá i letošní variantě v tom, že autorka zpracovala téma, které vyžadovalo přímou
účast na Expu 2010 v Šanghaji nezbytně obohacenou a doplněnou o poznatky z mediální teorie. Aurtorka nejen
doložila svou přímou účast na této světové výstavě, ale také prokázala nakolik jsou mytologické sekundární
narace klíčovým interpretačním postupem pro účast Československa na světových výstavách. Tato tradice
vytvořila konceptualizaci a realizaci tvůrčích přístupů naší země, jež se podařilo realizovat ve specifických
časových podmínkách v Šanghaji, které byly téměř kritické. Popis a interpretace jednotlivých distiktivních rysů
našeho pavilonu jsou barvité a bohaté, uplatnění mýtů skrývajících se za výstavní przentací přesné. Na základě
autorčiných závěrů je možné pochopit důvody úspěchů našeho výstavnictví. Tato verze práce je obohacená o
kvalitní a relevantní vědecké publikace, čímž autorka eliminovala námitky z oponentského posudku. Výsledná
práce je proto dostatečně teoreticky vybyvená a analýzy a jejich interpretace přinášejí empiricky doložené
poznatky, které jsou pro tradici výstavnictví a mediální komunikaci relevantní.
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
3.4

3.5
3.6

Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
1

2
0

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka popsala, doložila a interpretovala charakter výstavy Expo v Šanghaji. Její sémiotická a mytologická
interpretac zdůvodňuje úspěch této výstavy na základě komunikačních zákonitostí ve veřejném prostoru navíc
sycenými mediálními příspěvky. Použité metody sémiotické analýzy jsou teoreticky kvalitně doložené a jejich
užívání je tvůrčí a objevné.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce spňuje požadavky kladené na práci magisterskou, a proto ji doporučuji k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Je tradice mýtů jako sekundárních narací, které přinášejí purifikační dopady, součástí i síťové
komunikace?
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
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Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!

