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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) 

Autor se od tezí příliš nevzdálil. Je vidět, že od začátku věděl, co chce zkoumat. Změny ve struktuře výsledného 

textu považuji za samozřejmé.  

 

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 B 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autor využil základní akademické texty (možná škoda, že pouze jen ty základní) týkající se nejen médií, ale také 

volebních kampaní, propagandy a samozřejmě bulváru. Zvolená metoda obsahové analýzy je jasně vysvětlena a 

také srozumitelně provedena. Výsledky je proto možné považovat za relevantní.  

Původnost práce vidím zejména ve zkoumání okrajového jevu volební kampaně, vpodstatě obskurního účelového 

periodika, na jehož analýze je možné definovat základní manipulativní principy politického bulváru. Je to 

rozhodně průkaznější, než třeba sledovat celostátní kampaň téže strany. 

 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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 

A 



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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce je napsána srozumitelným odborným stylem, nenalezl jsem ani žádné větší prohřešky vůči stylistice či 

gramatice českého jazyka. Velmi oceňuji průběžné přílohy, které jasně ukazují zkoumané jevy, a zejména se mi 

líbil jejich komparativní princip. Příklad na str. 47 nebo na str. 56 jsou vlastně i zábavné. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce se mi líbila. Zaprvé z důvodu výběru výzkumného vzorku. Okrajový obskurní jev volební kampaně 

analyzovaný tak pečlivě má velkou vypovídají hodnotu o manipulaci jako celku. Zadruhé proto, že autor 

prokázal, že si dokáže definovat jasně své téma, umí za ním jít, zvolit jasnou metodu a provést analýzu i 

představit výsledky. A za třetí, že text netrpí chybami nebo jinými formálními nedostatky. Jde o přínosnou práci, 

která posouvá či konkretizuje praktickou realizaci agenda-setting a strategie volebních a bulvárních médií. 

 

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

5.1 Prokázalo se nějak - lze-li to vůbec - jaký mělo toto periodikum vliv na volební výsledek SPD ve 

zkoumaných okrscích? 

5.2 Je nějaká hranice mezi bulvárem obecně a politickým bulvárem? Je to jen výběr témat a např. volební 

účelovost nebo i jiné techniky v konstrukci sdělení apod.? 

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 16. 9. 2019                                                                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.    

 


