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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: V teoretické části autorka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou: 

vhodně a plynule v textu kombinovala literaturu stylistickou a mediálněteoretickou a pro svou 

analýzu si vhodně zvolila konkrétní metodu. V praktické části nejprve promyšleně vybrala  texty 

k analýze a poté na ně aplikovala metodu představenou v teoretické části práce. Neaplikovala ji 

přitom bezmyšlenkovitě, naopak s rozvahou se snažila rozhodovat, v kterých konkrétních případech 

daný příznakový prostředek slouží manipulativním nebo atraktivizačním účelům. V analýze všech 

čtyř vybraných dvojic textů postupovala stejně: nejprve se zabývala obsahem a kompozicí titulku, 

perexu a vlastního textu zprávy, poté příznakovými prostředky jednotlivých jazykových rovin. 

 

  



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: Práce je napsána odborným stylem bez jakýchkoli rušivých prvků. Po formální 

stránce je až na několik drobných výjimek uspokojivá, jediným rušivým jevem je kolísání 

pravopisných podob Parlamentní listy a Parlamentní Listy. Práce obsahuje standardně zpracovaný 

seznam literatury, přehledný seznam analyzovaných textů a tyto texty jako přílohy. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: Práce má standardní strukturu, kapitoly na sebe logicky navazují, v praktické části 

je vzorně využito poznatků z části teoretické. Z analýzy jsou vyvozeny závěry, s nimiž lze souhlasit 

a jež autorčinu hypotézu potvrdily jen zčásti. Ukázalo se, že i tehdy, přebírají-li Parlamentní listy 

zprávu z některé zahraniční tiskové agentury, vkládají do ní příznakové prostředky. V případě zpráv 

týkajících se islamistického terorismu a Evropské unie byla prokázána manipulace/dezinformace, 

ve zprávách ze Slovenska a z Venezuely bulvarizace. Podstatným zjištěním je ovšem  

i nezanedbatelné množství příznakových prostředků ve zprávách ČTK. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
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