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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: Kasík Pavel
Název práce: Věda a média
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Jirák Jan
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)
Autor se při práci na tématu mohl opírat o dosti precizně zpracované teze, takže cíl a techniku práce neměnil a
strukturu z větší části jen rozpracovával rozpracovával do detailně rozvedeného obsahu, oproti tezím měnil jen
závěrečné kapitoly, a to po konzultacích a ku prospěchu výsledného textu (bohužel tyto změny opomněl uvést a
vysvětlit v úvodu).
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)
Autor shromáždil velké množství literatury k tématu, dokázal je utřídit a výsledek svého snažení využívá
suverénně a patřičným odstupem (jen místy jeho hodnocení tendují k nepodloženým hodnocením, zbytečně
povrchním: Postmanovo "nejslavnější dílo", s. 10). Zpracovávaný materiál utřídil a vyložil velmi jasně a za
použití podrobně popsaných a dobře sestavených metod. Práce je zcela jistě původní a rozhodně patří k těm,
které přispívají k poznání fungování médií v současné společnosti. Příkladná je práce s literaturou, díky níž autor
předkládá velmi plastický pohled na zpracovávané téma (příkladné jsou autorovy výklady o nesouměřitelnosti
vědeckého a mediálního diskurzu nebo zhodnocení výzkumu role vědy v médiích, kap. 2.5), který slábne jen ve
chvílích, kdy se uchyluje k normativně laděným soudům (kap. 2.3.9), popřípadě příliš mechanicky aplikuje
koncepty mediálních studií (zpravodajské hodnoty, gatekeeping ad. - týká se většiny oddílů kap. 2.4). Pozornost
zasluhuje kap. 3, v níž autor analyzuje situaci v českém tisku a svým přístupem dokládá, že teoretické výklady o
rozdílných diskurzech umí využít (viz např. kap 3.5.15 "Rámec pobavení a vědeckost").
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
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

Hodnocení známkou
1
1
1
1

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je sestavena do logicky provázaného celku, všechny závěry jsou podložené relevantní literaturou a
výsledky zpracování empirického materiálu a zařazeny do kontextu odborné literatury. Pojmosloví autor užívá
ukázněně, výkladový styl je vcelku jasný, text je napsán čtivě (jen místy je narušen sklonem k efektivním, spíše
publicistickým floskulím: "zjednodušeně řečeno…" s. 13, "renesanční učenci formátu Leonarda da Vincoho", s.
15, "vědecké společnosti … se rodily jedna za druhou", s. 16, "přednáška odstartovala debatu", s. 25, soud o
"obyčejných lidech", s. 37, kap. 4.1, ad.) a text je přehledně uspořádán. Poznámkový aparát je spolehlivý a dobře
zpracovaný (mate odkaz na dílo "Technopoly", nikoliv na autora, s. 10, někde se vyskytují odkazy
k nereprezentativní literatuře, s. 19). Po jazykové a ortografické stráce je text připraven vcelku pečlivě, rušivě
působí některé autorské soudy o odevzdané práci ("rozsáhlý teoreitcký úvod", s. 11) a občasné nedostatky v užití
interpunkce ("Podobně, jako masový tisk", s. 13) a občasné odchylky od pravopisné normy ("zpočátku", s. 22).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Autor předložil práci, ve které propracovaně a přesvědčivě předkládá výklad vztahu mediálního a vědeckého
diskurzu jako problém nejen sociokulturní, ale i noetický a morální. Výsledný text je vyzralý, je napsán s velkým
nadhledem a rozhodně přesahuje standard magisterských kvalifikačních prací.
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!

