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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Diepoldová Petra  
Název práce: Porovnání mediálního obrazu Ivana Martina Jirouse před a po roce 1989  
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Sekera Martin 

Pracoviště: IKSŽ - KMS 
 
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) 
V práci byla provedena úprava ve výběru analyzovaného materiálu. Autorka jednak redukovala oproti tezím 
jeden zdroj Jirousových textů (Výtvarné umění), současně nově zahrnula do zdrojů, z nichž analyzovala texty, tři 
časopisy. S autorčiným zdůvodněním souhlasím. 
 
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 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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se zabývá medializací osobnosti a událostí s ní spojenými. Podstata proměny I. Jirouse po roce 1989 
spočívala do velké míry v jeho psychice a schémata tvorby mediálního obrazu toho pohodlně využila. Práci by 
prospěla sice střídmá, ale o psychologickou literaturu opřená analýza této proměny. Není to však nijak zásadní 
problém této práce. Autorka jinak metodicky postupovala korektně, v logické chronologii a vysvětlila v podstatě 
to, co historiografie nazývá "druhým životem". Odlišnost od posmrtného druhého života však v Jirousově 
případě je v tom, že jeho životní předěl tvůrčí, uzavírající jeho život aktivní přišel již v devadesátých letech. 
Autorka si všimla jeho pasivity v přístupu k tvorbě svého mediálního obrazu v té době, odpovídal jeho rezignaci 
a bezradnosti, co si v nové situaci počít. Jeho nekontrolovaná sebeprezentace otevřela pole stupiditě novinářů, 
kteří jeho minulost i přítomnost přizpůsobili své logice. Faktická připomínka: do seznamu primární literatury 
jsou nesprávně zařazeny archivní prameny.   
 
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 2 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Terminologicky je práce v pořádku, jen nerozumím pojmu "tradiční socialistický stát" (s. 43) Práce je založena 
na analýze textového obsahu, který je poctivě citován a plní svou ilustrativní funkci. Jazyková povaha práce je 
zajímavá. Přehlížím větší množství překlepů typu "smyšlení" - "smýšlení". Na s. 22 by mělo být Viktor Stoilov, 
nikoli Sailov, v pozn. 111 má být Steklík, nikoli Stehlík. Jazykovou zajímavost vidím v nespisovnosti skloňování 
- s. 56, pozn. 230 - "vyšel v Mladým světě", s. 83 "Přehled Jirousovýho života". Autorka to používá důsledně, a 
tak si myslím, že jde o záměr (?) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce je původní a zajímavá. Je psána s citem pro osobnost, která je předmětem výzkumu, současně 
korektně s ohledem na pravidlo korektního přístupu k objektivním zjištěním. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak probíhá medializace "starého" undergroundu v současnosti?  
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! 
 


