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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: Kopová Daniella  

Název práce: PR před kamerou: Mediální obraz public relations jako profese v české a britské televizní 

produkci 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

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) 

Diplomantka pozměnila jednu z VO  a soustředila se na souběh mezi obrazem PR v televizní produkci a výsledky 

dostupných výzkumů. Dále autorka upravila, resp. zúžila podkladový materiál, který podrobovala analýze. Obě 

změny důkladně promýšlela, průběžně konzultovala a z výsledku je zřejmé, že práci prospěly.  

 

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)  

Diplomantka provedla zevrubnou rešerši literatury k tématu i metodologii, prokázala, že je schopna literaturu 

zpracovat a vyhodnotit s potřebným kritickým odstupem. Vybraný podkladový materiál zvládla zpracovat velmi 

pečlivě a podrobně (místy za cenu jisté - vzhledem k tématu pochopitelné - popisnosti) a metodicky ukázněně. 

Práce je zcela jistě původní a pro obor přínosná. 

 

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 

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 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce má logickou, dobře propracovanou stavbu, autorka pečlivě zvažuje, jak využít pojmosloví oboru ve vztahu 

k profesionalismům (které se do tématu přímo vnucují) a odolat jim, práce je vybavena spolehlivým 

poznámkovým aparátem a devíti přílohami (typologie podle Millerové a obrazové přílohy jsou podle mého soudu 

poněkud nadbytečné, ale práci příjemně zpestřují).   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Vedle originality tématu, původnosti textu a jeho pečlivého zpracování je třeba ocenit o grafické zpracování s 

mírným náznakem humorného odstupu (citace v "bublinách" na začátku analytických kapitol), klterý se velmi 

jemně promítá i do textu samotného, zvláště do charaktertisky rozebíraných postav. Soudím, že celkově se jedná 

o mimořádně zdařilou, čtivou a přínosnou práci, s níž se nepochybně bude muset seznámit každý, kdo se bude 

věnovat zobrazovacím stereotypům v médiích. Drobný sklon k unáhlenosti je znát v kap. 7.2 hledající odpověď 

na VO 3 (soustředěná vůle autorky nacházet korelaci mezi mediálním stereotypem public relations a postoji k 

němu ve výzkumech přehlíží jiné faktory, např. žánrové stereotypy). 

 

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

5.1 Prosím diplomanku, aby vysvětlila podle jakého pravidla píše "publci relations" s velkými počátečními 

písmeny  

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: 5. června 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


