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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, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím. V souladu s tezemi autorka propojuje oblast 
výtvarného umění  a mediálních studií (charakteristika změn v mediální sféře v období po r. 1989, konkrétní 
témata mediálních studií, která souvisí s analyzovaným tématem  a charakteristika práce umělce jsou obsahem 
teoretické části) na příkladu reflexe děl a osobnosti Davida Černého v tisku (kvalitativní analýza textů je 
obsahem části praktické). Liší se pouze zkoumané období - změna je zdůvodněna a odpovídá cíli práce.   
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Kormě literatury k období po roce 1989 a teorii médií, představuje autorka na základě on-line zdrojů práci 
Davida Černého, která zatím nebyla komplexně zpracovávana. Obojí tvoří vhodný rámec pro vlastní analýzu.  
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Slabšími místy práce jsou nepoměr jednotlivých částí práce a poněkud nepřehledné členění jednotlivých kapitol a 
logika zařazení některých podkapitol. Poznámkový aparát je užíván pouze k odkazování. A také grafická úprava 
by snesla další úpravy. Možným doplněním tabulek ke čtenosti, politické orientaci čtenářů a vlastnickým 
strukturám analyzovaných periodik by byly čtenářsky vděčnější ilustrace vybraných popisovaných uměleckých 
děl.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Teoretická část tvoří dobrý úvod do tématu, které je předmětem analytické části práce. Nejsilnější částí práce je 
právě vlastní analýza. Autorka neformuluje otázky mechanicky, dokládá tvrzení konkrétními citacemi a zjištění 
doplňuje kvantifikací. Přestože je často přehnaně hodnotící, důkladné shrnutí mediálního obrazu Davida Černého 
ve stanovených obdobích velice dobře vykresluje způsob uchopení výtvarného umění v českém tisku, jevy jako 
celebritizace umělců nebo zezábavňování kulturních obsahů. Důležité je z hlediska sledování vývoje také 
srovnání obou sledovaných období a závěry z něj plynoucí. Práci proto hodnotím jako výbornou. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vnímáte osobnost a práci Davida Černého jako specifické nebo předpokládáte, že by se daly zjištění 

plynoucí z analýzy pro dané období zobecnit pro reflexi výtvarného umění v českém tisku?  
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! 
 


