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Práce se zabývá prezentací a využitím vědy v médiích.  Na několika ukázkových textech či instalacích 

rozebírá způsoby, jakými jsou moderní média používána při prezentaci nových produktů a událostí. 

Pozitivem práce je široký záběr literatury, zejména v  teoretické části. Zde bych nicméně uvítal 

přímější srovnání pojmů multimédia, supermédia a intermédia a také jejich přesnější definice. Bez 

těchto prvků a v kombinaci s popisem možností nových médií poněkud schází kritičtější zhodnocení 

zmiňovaných pojmů (které poněkud připomínají závody v zesilujících v předponách); na druhou 

stranu je však třeba ocenit, že autorka přinesla i kritický pohled na roli médií ve společnosti.  

Práce je uspořádána logicky a drží se daného tématu – jeho formulace, respektive formulace názvu 

práce, je ale poněkud nepřesná: spíše než o vliv vědy na média jde v práci o reprezentaci a zároveň 

využití  vědy v médiích. Média jsou v práci pojata poměrně široce (včetně sociálních médií a umění 

jako média), což může být přínosné, avšak zároveň i zrádné, neboť nejsou-li zdůrazněny vazby, shody 

a rozdíly mezi jednotlivými typy, vede to k určité roztříštěnosti.  

S tím souvisí i nejasná metodologie popisu jednotlivých ukázek – bylo by vhodné se systematičtěji 

držet určitých hledisek, ideálně s vazbou na literaturu. Například ukázka č. 3 je totiž sama o sobě 

popsána už jen minimálně. Bylo by též dobré zmínit, na základě jakých kritérií byly materiály pro 

analýzu vybírány – jde o soubor poměrně heterogenní, což opět nemusí být na překážku, ale je třeba 

s touto heterogenností explicitně pracovat. Některé pasáže působí poněkud laicky (zejména o 

záznamu světelné show); nepravdivé je tvrzení, že před 25 lety neexistovaly mobilní telefony.  

Jazyková úroveň práce je solidní, je však třeba upozornit na následující jevy: opakuje se neurčitý člen 

u podstatných jmen určených přístavkem, přívlastkem či komplementací; nesprávně je použit člen u 

nepočitatelných výrazů (str. 10 an interactivity, a promotion); občas se vyskytují některé stylistické 

nepřesnosti (a bit patří spíše do hovorové angličtiny) či nevhodně použité výrazy. Velmi pozitivně 

hodnotím formální úpravu práce. 

Závěr: i přes výše zmíněné výhrady práce splňuje požadavky, hodnotím ji známkou C a doporučuji ji 

k obhajobě. 

  


