UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
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: Mrázková Simona
Název práce: Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Wolák Radim
Pracoviště: KMS IKSŽ 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 vychází z pečlivě promyšlených a podrobně rozpracovaných tezí, s nimiž je v plném souladu. Drobné
změny autorka odůvodňuje v úvodní kapitole.
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 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)
Autorka si zvolila původní a přínosné téma, které dosud nebylo pohledem mediálních studií výrazněji
zpracováváno. V úvodních částech pracuje s přiměřeným množstvím relevantní literatury, kterou vhodně
aplikuje, za zajímavě zpracovanou považuji kapitolu třetí zaměřenou na vztah současné společnosti k pomínku
jako k médiu, následuje výzkum, který je těžištěm práce. Autorka pečlivě formulovala výzkumné otázky,
výzkumné metody ovládla na výbornou.
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
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci

3.5
3.6

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

3
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výklad je veden logicky, práce tvoří jednotný celek, autorka dochází k zajímavým dílčím i celkovým závěrům.
Po formální stránce je práce pečlivě a příkladně zpracována.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce Simony Mrázkové přináší zajímavý pohled na mediální diskurz současných českých pomníků. Autorka za
pomoci analýzy diskurzů kolem pomníkových kauz a jejich mediální reprezentace zjišťuje mnohé nejen o
pomnících jako o symbolických objektech, které dokáží polarizovat názory veřejnosti, ale též o obrazu současné
české společnosti, který je v souvislosti s pomníky vytvářen. Jedná se o velmi zajímavou, přínosnou a
kultivovanou práci, coby oponent marně hledám výtek, výsledný text považuji za nadstandardní, plně vyhovující
všem požadavkům kladeným na práci diplomovou. Předloženou práci vřele doporučuij k obhajobě a navrhuji ji
hodnotit stupněm VÝBORNĚ.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Do jaké míry ovlivnila volba vybraných kauz závěry výzkumu? Domníváte se, že by odlišný výběr vedl
k jiným zjištěním, anebo lze na základě Vašeho výzkumu formulovat některé obecně platné závěry?
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!

