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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  
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Název práce: Pomník jako zhmotnění paměti ve vztahu k současné generaci a roli médií
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Barbara Köpplová
Pracoviště: 

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 odpovídá zadání a schváleným tezím. Dílčí odchylky (výběr mediálních kauz) jsou 
zdůvodněné a přispěly ke zvýšení kvality 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 1
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V první části diplomové práce (kapitoly 1-3) autorka využívá široké spektrum tuzemské i zahraniční literatury
věnované významu a funkci pomníků, diskurzu o jejich výstavbě a vztahu společnosti k pomníkům. Úvodní -
teoretická část práce dokládá orientaci diplomantky v daném tématu a vysvětluje kontext navazující analýzy 
role médií. Diplomová práce přesvědčuje rovněž o metodologické erudici autorky, vhodném výběru 
analyzovaného souboru a  schopnosti praktické aplikace zvolených metod. 

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 2
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 
1



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.) 

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) 
Diplomová práce má logickou strukturu členěnou do dvou celků (teoretického úvodu a vlastní analýzy) po třech 
kapitolách. Po technické stránce práce odpovídá požadavkům, má velmi dobrou stylistickou úroveň a je zřejmé, 
že autorka věnovala finální editaci a korektuře náležitou pozornost.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Celkově hodnotím diplomovou práci Simony Mrázkové jako velmi zdařilou. Analytická část svojí kvalitou  
jednoznačně převyšuje obvyklý standard podobně zaměřených diplomových prací. V případě, že by se autorka 
rozhodla dále se věnovat tématu, je možná na místě uvést několik aspektů, kterým by  měla věnovat pozornost. 
Je to především otázka určité normy, nebo benchmarku, vůči kterému se srovnávají výsledky analýzy v kapitole 
6. Diplomová práce je svým způsobem "case study" a čtenář by očekával větší syntézu výsledků ve vztahu 
k úvodní, teoretické části. Vnucuje se rovněž otázka, jak dalece se do způsobu psaní o vybraných pomnících 
promítá politická inklinace analyzovaných médií a odborná (estetická) kvalifikace autorů.

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“ 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!


