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Posudek vyberte typ posudku diplomové práce
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je ale
vhodné a
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a
odchýlení není vhodné a
v práci zdůvodněné

Neodpovídá
schváleným
tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*)

Označte vybrané hodnocení.

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Hodnocení známkou*)
Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu
A
Původnost práce a přínos oboru
B
Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných
A
pro analýzu zvoleného tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu
A
Úroveň zpracování použitých zdrojů
A
Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a
A
sledované cíle

*)

A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C – dobře
(celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – dostatečně (výkon splňuje
minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu
Zvládnutí terminologie oboru
Dodržení citační normy
Úroveň poznámkového aparátu
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná

3.7

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a
použitou argumentaci
Grafická úprava textu

3.8

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!)

Hodnocení známkou*)
A
A
A
A
A
A
A
A

*)

A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C – dobře
(celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – dostatečně (výkon splňuje
minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků)

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.;
max. 1500 znaků)

Předložená diplomová práce se celkově jeví jako vysoce nadprůměrná. Jakkoliv jsem jako
vedoucí práce měl určité pochyby o vhodnosti změny použité výzkumné metody
(původně byla navrhována diskursivní analýza, nakonec byla využita automatizovaná
kvantitativní analýza), výsledné dílo mě přesvědčilo o oprávněnosti autorovy volby.
Právě perfektní metodologie práce, která zahrnuje nejen osvojení a užití
automatizovaných kvantitativních metod analýzy textů, ale i operacionalizaci znaků
totalitárního jazyka, činí tuto práci skutečně výtečnou. Vlastní výsledky výzkumu mají,
zejména díky omezenému datovému soboru v případě jednoho ze zkoumaných subjektů,
pouze omezenou výpovědní hodnotu. I přes tento nedostatek, jehož si je autor vědom,
práci doporučuji k obhajobě s výtečným hodnocením.
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.
Navrhované hodnocení: A - výtečně
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):
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