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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: Kryštof Kousal  

Název práce: Štastné pondělí Jindřicha Šídla jako nová forma politického komentáře 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Osvaldová Barbora 

Pracoviště: IKSŽ /KŽ 

 

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) 

Práci jsem si vybrala, protože mne zajímá jak vývoj komentáře, tak jeho pojetí u J. Šídla. Výsledkem jsem ovšem 

byla poněkud zklamaná.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autor si ke zpracování bohužel nevybral vždy nejvhodnější literaturu - opírá se často o Pavla Vernera, publikaci, 

kterou vydal UJAK, kterou nelze považovat za relevantní pro diplomovou práci. Stejně Miloš Marko nebo 

Miroslav Hladký by zasloužili alespoň uvedení do souvislostí a ne pouhé citování. Krom toho na s. 6 cituje Julia 

Firta, ale citát je převzat z naší publikace Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Dtto na s. 7. Musím 

říci, že dál jsem citáty nekontrolovala.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

D 



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 písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Poznámkový aparát má určitá pravidla, která nejsou vždy dodržena (např. s. 12). Pokud je citováno z internetu, i 

tady platí jasná pravidla. Seznam použité literatury předpokládá oddělení knih, článků v časopisech a 

internetových zdrojů - v tomto případě tomu tak není. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomant podle mého promarnil šanci, kterou téma nabízelo. Druhá část jeho práce vychází z toho, co mu řekli 

v rozhovoru  oba autoři pořadu.  Chápu, že pořad je výsledkem konvergence médií, ale není důvod se tomuto 

tématu tak rozsáhle věnovat.  Stejně tak blogům. Na s. 20 autor cituje  Vojtěcha Bednáře, ale s tvrzením, že pod 

příspěvky se vyskytují komentáře, jde celkem dobře polemizovat. Málo co je opravdu komentář, spíš jsou to 

osobní invektivy. Nelze napsat, že Seznam založil Novinky cz. a řadu jiných nešťastných formulací. Celkově 

práce působí tak, že nebyla konzultována. 

 

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

5.1 Proč autor nezmiňuje Události, komentáře, kde je slovo komentář rovnou v názvu? 

5.2 Proč autor postupoval tímto způsobem? 

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    

 


