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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) 
      
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část práce je velmi solidní, místy tematicky až dosti široce rozkročena, staví na vysokém počtu 
odborných i jiných veřejně dostupných zdrojů (místy by bylo možno "mazat"). Oceňuji, že diplomant nevrší 
definice, ale snaží se s nimi logicky vypořádat, že vidí kořeny jednotlivých jevů v historických a dalších 
souvislostech a že je zřejmé, že nelze jednotlivé koncepty vzájemně zcela oddělit. S literaturou zachází dobře (až 
na výjimky, teorie řečových aktů není J. Krause např.; upozornění varováním má být upozornění, varování). 
(Některé texty Sputniku vyhledat v Newtonu lze, ale opravdu ne přes "média".)   
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
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 
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.)  

C 



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)  
Vyjádření je obratné, vyspělé, s nemnohými chybami či překlepy (velká písmena u pojmů manipulace; příspěvky 
vzájemně reagovali atd.). Práce mohla být ilustrována přílohami (screenshoty jednotlivých webů), což je 
nicméně zbytné. Komentované ukázky jsou uvedeny se jmény autorů, kteří ale nejsou vždy takto explicitně 
uvedeni v seznamu literatury na konci práce.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomant si zvolil aktuální, podstatné a stejně tak nadmíru komplexní téma. Text je uchopen vyspěle, vyjádření 
srozumitelné a plynulé. Text se opírá o důležité a tématu relevantní pojmy (drobné nepřesnosti = ty maximy 
namísto ta maxima; imagemaker existuje docela běžně apod.). Předložené výsledky kvalitativní analýzy jsou 
strukturovány, ilustrovány mnoha příklady a nejsou banální; často jsou doprovázné konkrétními argumenty, proč 
jsou uvedená tvrzení nepravdivá. S řazením jednotlivých konceptů až na výjimky souhlasím.  Přesné jsou i 
lingvistické postřehy, opět až na výjimky či formulační nepřesnosti (V případě zpravodajského serveru 
Parlamentní listy pozorujeme v rámci pragmalingvistiky prvky konsituace, produkce, percepce a interpretace.: ty 
jsou vždy a všude.)  Poslední věty závěru mi nejsou významově zcela jasné.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Není mi úplně jasný vztah druhého a třetího počtu: "Kvantitativní rámec: v mediálním archivu Newton 

Media jsme vyhledali na základě výše uvedených klíčových slov 1 312 článků Parlamentních listů, z toho 
jsme vybrali 64 článků, které jsme analyzovali. Do analytické části práce pak zařazujeme 20 textů." 
Osvětlíte blíže svou volbu, prosím? A proč volba padla právě na analyzovaná média? 

5.2 Co z výsledků analýzy vás překvapilo, co se jeví být nečekaným zjištěním? 
5.3 Jak vstupují do nastíněné informační sítě tematicky příslušné řetězové e-maily či další média? 
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Diplomant předkládá mnoho ukázek z webů, které jsou citovány (u úryvků jsou uvedena jména autorů, 

která ale ne vždy figurují v závěrečném seznamu literatury). 
 

 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
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        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 21. 6. 2020                                                                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.    

 


