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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
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Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Tauchenová Kateřina
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Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Šoltys Otakar
Pracoviště: FSV UK
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 je 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 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)
Práce je věnována tématu, které se vztahuje k oblíbenému a výrazně sledovanému pořadu ČT, a proto
komunikační principy ve Všechnopárty uplatňované ovlivňují i běžnou komunikaci. Volba teoretického rámce,
který vznikl po pragmatickém obratu v lingvistice a který je relvantní pro mediální komunikaci, umožnila
analyticky dospět k poznatkům, které jsou pro medializaci důležité. Také sémiotické principy a zákonitosti
objasňují charakter medializace. Hlavním přínosem práce je analýza dat ze tří pořadů, jež ukazuje, které
konverzační a které zdvořilostní maximy dominované kooperačními principy jsou nejčastěji porušovány a jaký to
má vliv na medializaci. Práce proto přináší poznatky vytvořené uplatněním adekvátního teoretického rámce a
provedením kvalitní analýzy. A tak jsou shromážděné poznatky a teoretická tvrzení v práci obsažená pro
mediální diskurs 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 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci

3.4
3.5

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem 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 práce

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná práce je teoreticky dobře vybavená a analyticky a interpretačně přesná. Také představuje souvislý a
logicky uspořádný výklad, který je srozumitelný a přináší nové a relevantní poznatky jak o komunikaci, tak o její
medializaci. Proto je třeba práci považovat za podařenou.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou, a proto ji doporučuji k obhajobě.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Je osobnost moderátora ve Všechnopárty převážně pod vlivem stylu individuálního, nebo pod vlivem
stylu funkčního?
5.2
Jsou kooperační principy uplatňovány spíše vůči divákům přítomným jako přímí pozorovatelé
probíhajících dialogů, nebo vůči divákům před obrazovakmi?

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!

