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Typ posudku („kliknutím“ zakříţkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Linhart Jiří   

Název práce: Vliv literárních cen na mediální obraz oceněných knih (2012) 

 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Čeňková Jana  

Pracoviště: IKSŢ katedra ţurnalistiky 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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 zadaný cíl, autor zdůvodňuje v úvodu proměnu struktury  i rozšíření počtu 

zkoumaných periodik k meritu věci.    

 

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 1 

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 pouţít 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)  

Jiří Linhart prokázal výbornou schopnost pracovat s odbornou literaturou, jeho vstupní teoretické kapitoly svědčí 

o zaujetí tématem. Pojmenovává znaky kulturního průmyslu a oceňuji i neotřelý pohled na včlenění literárních 

cen do literárního pole (vliv Bourdieuovy historizace) a významu jejich sociálního statusu. Analyzuje poté 

mediazaci čtyř zásadních literárních cen v Česku   

 

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, podloţenost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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 úroveň práce je výborná. Poznámkový 

aparát a grafy proměn kvantity mediálních ohlasů bohatě dokumentují zadané téma.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Jiřího Linharta splňuje svým odborným zázemím kritéria magisterské diplomové práce. Co se 

týče problematiky vývoje a udílení literárních cen, povaţuji ji za přínosnou a její výsledky by se měly dostat do 

širšího publicistického povědomí. Posvěcování literárních děl je téma v mnohém ohledu široké, zahrnuje 

v sociokulturním poli umělecké, společenské, ekonomické a mediální tendence. Diplomant prokázal specifika 

českého kniţního trhu v udělování literárních cen a v sémiotické analýze na vzorku jednoho roku (2012) odhalil 

mediální postoje k vítězným knihám čtyř různorodých soutěţí (Cena Josefa Škvoreckého, Magnesia litera- Kniha 

roku, Cena Jiřího Ortena a Cena Jaroslava Seiferta).    

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 

 


