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: Kasík Pavel
Název práce: Věda a média
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Kraus Jiří
Pracoviště: IKSŽ
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 postupovala podle schválených tezí.
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
2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor promyšleně a důkladně přispěl k poznání vztahu mezi médii a vědou, přesněji řečeno mezi diskurzem
mediálním a vědeckým. Po rozsáhlém teoretické úvodu, ve které využil své dobré znalosti odborné literatury a
soudobých mediálních teorií, provedl na materiálu českých tištěných i elektronických médií empirický výzkum, a
to převážně podle kritérií vědeckosti Roberta Mertona. Využitá kvantitativní metoda (jejíž výsledky shrnuje
kódovací kniha v příloze 2) ovšem vyžaduje vytyčení ostrých hranic (ve skutečnosti spíše vágních) a formalizaci
ne vždy nespornou Např. mezi často skrytou (nebo jen odborníkovi přístupnou) aluzí a přesně zjistitelnou citací
je rozdíl, uvozovky mohou označovat převzatý výrok i distanci vůči němu, rozdíl mezi argumentací a
vysvětlením není vždy uchopitelný. Pojem "racionální argumentace" (na s. 97 dokonce měřený na stupnici 0 - 8)
se zřejmě liší podle povahy věd, popř. podle textu (vědeckého, publicistického). Argumentace bývá explicitní,
ale také implicitní, tudíž kvantitativně těžko zachytitelná. Na mnohých místech práce bych dal přednost tomu,
aby se místo o vědě samé mluvilo o vědeckých textech (psaných produktech, resp. o projevech konkrétního
vědeckého žánru).
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
3.3
3.4

3.5
3.6

Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
1
2

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Přesvěčivosti práce, podle mne nadprůměrné po stránce obsahové i stylistické, by asi prospěl výklad o rozdílu
mezi vědami přírodními a společenskovědními, popř. mezi jednotlivými vědními obory (ponechávám stranou
nově zkoumanou problematiku rozdílů mezi národními vědeckými styly), a také o rozdílu mezi popularizačními
texty vědců a novinářů. (Vědec-expert nemusí být dotazujícím se novinářem vždy přesně interpretován.)
Celkově by práci doplnila i zmínka o vědcích - mediálně známých popularizátorech (Grygar, Koukolík,
Hubálek), popř. i o pořadech typu rozhlasového Meteoru. Stranou - asi pochopitelně - zůstala metaforika
vědeckého diskurzu, která se rozšířila prostřednictvím mediální nebo vědecké popularizace (neviditelná ruka
trhu, černá díra, vstupy a výstupy).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce představuje solidní, empirií, teorií i dobrou znalostí odborné literatury dobře podložený výklad o vztahu
médií a vědy.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Opravdu si (ve shodě s Eamanem, s. 42) myslíte, že novinová zpráva - na rozdíl od vědeckého tvrzení - je
dekontextualizovanou samostatnou jednotkou, bez snahy vytvořit integrovaný a ucelený pohled na svět?
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!

