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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Anna Pogranová

Název práce: Nová média a české umělecké instituce v 90. letech 20. století
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Šmejkalová Jiřina
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)
Výsledná podoba práce odpovídá tezím

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 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce se věnuje nástupu tzv. „nových médií“ (jak byla ve sledovaném období nazývána) 
do a českých uměleckých institucí v 90. letech 20. století. Nutno podotknout, že diplomantka se na mě obrátila 
9. listopadu 2015 emailem s tím, že se „dozvěděla …, že jste se stala novou vedoucí mé diplomové práce po 
panu Mgr. Tomáši Dvořákovi PhD.“ To znamená, že téma, obsah, metodologie zkoumání atd. již bylo zadáno a 
práce z větší část napsána. Navzdory této, pro diplomantku nepochybně poněkud stresující změně (jde o téma 
velmi vzdálené mému vlastnímu vědecko-výzkumnému profilu), se jí podařilo napsat práci, jež zpracovává 
legitimní téma, relevantní i pro současnou českou společnost, dobře strukturovanou a stylisticky zdařilou. Je 
založena na solidním zpracování odborné sekundární literatury i archivních materiálů. 

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 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2



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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Silný interdisciplinární akcent práce (dějiny umění – mediální studia) je její předností i potencionální pastí. 
Vymezit a udržet hranici mezi analýzou mediální reprezentace dané problematiky a jakýmsi převyprávěním 
dějin vybraných institucí v tzv. transformačním období devadesátých let, a tuto hranici tematizovat, bylo 
největší výzvou. Domnívám se, že z větší části (např. zneužití mýtu Komenského) je tato tematizace úspěšná, 
ačkoli místy práce upadá do popisnosti, jíž se asi nebylo lze úplně vyhnout (vznik ateliéru nových médií). 
Drobné nedostatky jazykové (univerzita Harvard) zbytečně narušují jinak zdařilý text. Občas se též v textu 
vyskytnou poněkud zkratkovité a heslovité odkazy („Západ“, „disidenti“) případně nepodložená zjednodušující 
prohlášení („Knižnímu trhu začal chybět Knižní velkoobchod …“). Za problematické pokládám uvedení pojmu 
„řečové hry“, který se objeví v úvodu, posléze víceméně zmizí a je opět zmíněn v závěru. Jde-li o aplikaci jakési 
variace na termín, který rozpracoval Ludwig Wittgenstein (který není ani uveden v seznamu literatury) v rámci 
své pozdní filosofie, měl být patřičně osvětlen a jeho funkce v práci lépe zdůvodněna. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována velmi dobře.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Vysvětlete pojem „řečové hry“ a jeho funkci v projektu.
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!


