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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
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:
Sázavský Filip
Název práce: Mediální obraz cen Anděl od vzniku až po současnost
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno:
Pracoviště:

Vedral Jan

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)
Autor po výtkách u první obhajoby přidal práci teoretický základ, takže působí mnohem víc celistvě a
soustředěně. Doplnil přehled hudebních ocenění udílených v České republice i další chybějící informace.
Chybou zůstává menší prostor věnovaný mediálnímu obrazu cen v deníku Právo oproti prostoru věnovaném
cenám v MF DNES.
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor definuje metodu, které se ve výsledném textu drží. Pracuje s odbornou literaturou a doplnil správně
citace. Vhodně ilustruje kapitolu o prodejnosti alb jejich pohybem, repsektive nepohybem v žebříčku IFPI na
základě vítězství v Andělu. Narozdíl od první verze práce jsou jednotlivé kroky a postupy náležitě zdůvodněné.
Zajímavé by bylo doplnit přehled o sledovanost jednotlivých ročníků.
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 Struktura práce
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.4
3.5

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

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práci prospělo doplnění o přílohy o vítězívh sledovaných ročníků. Autor se tentokrát vyvaroval gramatickým
chybám, zbylo jen pár překlepů (Druhý pád jména Balušek je Baluška ne Balušky (str. 59) atp.). Na několika
místech píše v množném čísle („vybrali jsme“ str. 28), což by mohlo vyvolat nechtěnou otázku, kolik měla práce
autorů. Celkově jde ale jen o drobnosti.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Na základě nepovedené první obhajoby auto zapracoval většinu uvedených námitek a opravil chyby. V práci
nyní dobře a výstižně dokumentuje a shrnuje tendence v psaní o českých hudebních cenách Anděl.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Čím si vysvětlujete, že nejpozitivnější přijetí u novinářů měly ceny Anědl pod vedením Michala
Horáčka?
5.2
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

