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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: Hovorková Johana   
Název práce: Mediální obraz osobnosti a tvorby Ivana M. Jirouse 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Čeňková Jana  

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Diplomová práce naplňuje zadané teze, tj. analyzovat mediálně osobnost a tvorbu I. M. Jirouse. Autorka musela 
přistoupit k dalšímu vymezení podkladového materiálu kvůli mizivé úrovni a opakování obsahu některých 
mediálních textů.  
 
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 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)  
Johana Hovorková téma mediálního obrazu I. M. Jirouse podala z hlediska obou etap historického vývoje naší 
země a musela vzít v úvahu v době jejího demokratického vývoje po roce 1989  kontroverzně vnímané  
Jirousovo vystupování na veřejnosti. Jejím cílem bylo také zhodnotit literárněkritický ohlas Jirousovy básnické 
tvorby, a to na příkladu vysoce hodnocené sbírky Labutí písně. Dovedla analyzovat prostudovaný materiál a 
rozlišit úroveń mediálních textů. Pouze na s. 16 chybně uvedla název periodika Svitákova dehonestujícího textu o 
I. M. Jirousovi. kdy došlo k záměně názvu z exilového Práva lidu za Rudé právo (původně uváděla diplomanka 
pouze Právo).   
 
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 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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 

 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura diplomové práce je jasná a přehledná. Jazyková a stylizační úroveń práce je výborná. Poznámkový 
aparát bohatě dokumentuje zadané téma. Oceňuji tři rozhovory, které rozšiřují zadané téma - zejména s Josefem 
Rauvolfem, který je i autorem interview s I. M. Jirousem z roku 2009 v časopise Živel. Obrazová příloha má 
pěknou grafickou úpravu.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Johana Hovorková ve své diplomové práci věnovala komparaci mediálního ohlasu významné osobnosti a tvorby 
I. M. Jirouse, básníka, disidenta, kunsthistorika a teoretika českého undergroundu, v období socialistického 
Československa a budování demokratické republiky po roce 1989. Zaměřila se více na prímární materiál 
z polistopadového období, který srovnávala s oficiálními mediálními texty před rokem 1989.  Předlistopadová 
dehonastace Jirousovy osobnosti vyplývala z ideologického odmítání jeho undergroundových politických a 
uměleckých aktivit a navíc oficiální komunistická periodika opomíjela básnickou tvorbu.V polistopadových 
periodicích se zase setkáváme v rozhovorech s I. M. Jirousem  s honbou za bulvarizací textů,  např. v Lidových 
novinách nebo Mladé frontě DNES (Tomáš  Blažek, Renata Kalenská aj.). Jirousova umělecká činnost a 
občanská statečnost je hodnocena s náležitým estetickým a etickým postojem (Jan Lopatka, Martin Machovec 
aj.). Považuji závěry DP za průkazné a přínosné. Práce splňuje i svým odborným zázemím kritéria magisterské 
diplomové práce.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


