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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)
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
B
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
2.1 Téma opozice "my vs. oni" by bylo vhodné podložit nějakým zdrojem.
2.2 2.3 2.4 Autor předkládá jasnou metodu (viz osnova na s. 25), která je aplikovatelná a přináší výsledky.
2.5 Práce je původní a představuje přínos rozvoji oboru.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

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 písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci

Hodnocení známkou
B
B
A
A

3.5
3.6

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 písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

C
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
3.1 Práce obsahuje drobné logické nepřesnosti či nepodloženosti - např. "Brusel" nemusí znamenat jen
"Evropskou komisi" (s. 29), ale i EU jako takovou, případně Evropský parlament a další instituce; modrá barva
nemusí znamenat jen pravicovou politickou inklinaci (s. 32), ale také emoci smutku. (Jde ovšem jen o několik
málo případů a nelze říct, zda je na vině zkratkovitost úsudku či stylistická neobratnost zpracování dané pasáže.)
3.2 Bylo by vhodnější, kdyby autor ještě více v teoretické části popsal pojem "mód" - především v tom smyslu,
že nejde o jednoznačný pojem, že není žádný pevně daný seznam módů (na s. 32 ostatně zmiňuje "mód barvy",
aniž by tento předtím popsal).
Popis multimodality na s. 18 vyznívá, jako by multimodalita znamenala zohlednění všech Morrisových rovin, což
tak ovšem není. (Na vině je ovšem zjevně opět stylistika - viz 3.5 -, protože dále už to je správně, o praktické
části nemluvě.)
3.3 3.4 Saussure mohl být citován přímo, nikoli přes Holdcrofta.
3.5 Řada drobných chyb. Stylistická neobratnost, která mnohdy oslabuje vyznění práce (např. zjištění
prezentované na s. 78-79 je velmi zajímavé, ale zasloužilo by lepší podání).
3.6 Popisek obrázku by měl být na stejné stránce jako obrázek, ne až na další.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
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
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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.

