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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) 

Diplomant měl již v čase schvalování tezí dobře rozmyšleno, co a jak hodlá konat, ve smyslu vztahu schválených 

tezí k výsledné práci tedy konstatuji, že nedošlo k nijak zásadním posunům. Přesto by bylo vhodné zařadit oddíl 

diskuze tezí, kde by se ke zrání svého výzkumného záměru byl mohl vyjádřit i sám diplomant. 

 

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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Relativní úplnost zpracované litearatury se mi hodnotí nelehko - diplomant nabízí mimořádně široké spektrum 

prostudovaných sekundárních zdrojů a to je nepochybné pozitivum, současně ale literaturu nediferencuje a 

přistupuje se stejnou vírou i důrazem k zásadně odlišným perspektivám od čistokrevných vědců-teoretiků až po 

novináře-praktiky. Přesto považuji objem informací, které vstřebal a v zásadě úspěšně vyhodnotil, za úctyhodný. 

U samotné analýzy jsem jako oponent povinnen ke skepsi - konstatuji tedy, že mne diplomant nepřesvědčil a 

uchovávám si metodologické pochybnosti. Zejména k výběru analyzovaného vzorku. Není mi jasná metoda 

jejich výběru, z výkladu kapitoly 6 nejsem moudrý (definici vzorku je věnován poslední odstavec na s. 50). 

Klíčové slovo "volby" po mém soudu nepochybně generuje širší vzorek. Navíc není jasné, jak se vzájemně 

doplňuje vzorek z Newton media a vzorek vlastní "ručně" generovaný, co je "případně" ve smyslu zařazení 

materiálů indikovaných dle "příjmení ostatích kandidátů" atd. Proč tedy do rozboru spadne jako vzorový třeba 

zrovna text Jiřího Míky, i když sám diplomant konstatuje, že je netypický (s. 73)? 

Práce je nepochybně původní a ve své nestandardnosti co do šíře a pojetí zdrojů vlastně výjimečná. 

 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava D 

 

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

Práce po mém soudu trochu trpí neochotou autora ke generalizaci zjištění. Jak praví hezké úsloví: "Někdy bývá 

méně více." Předložený tvar je pro čtenáře obtížně uchopitelný, autor čtenáři nepomáhá ani stručným a jasně 

ohraničeným výkladem ani grafickými orientátory, text je pak hutný a těžko stravitelný. Obávám se, že by 

předání poselství prospěla jistá revize struktury výkladu. 

Ve smyslu terminologického zakotvení nelze autorovi nic vytknout. Poznámkový aparát sice s jistým nasazením 

na straně čtenáře splňuje podmínku zpětné dohledatelnosti a revize zdrojů, přesto bych považoval z vhodnější 

využití buď poznámek pod čarou, nebo alespoň indexace analyzovaných textů. Čtenář se sice i ve stávající 

podobě v seznamu literatury dopátrá, odkud citované materiály pocházejí, ale je to trochu krkolomné. Nicméně - 

aparát je funkční a splňuje, co splňovati má, a neumenšuje tak nijak skutečnost, že diplomant odkazuje a zdrojuje 

pečlivě. 

Jazyková a stylistická úroveň je v zásadě přijatelná, text evidentně prošel korekturami, přesto ale oko čtenářovo 

místy trpí. Mne osobně rozptylovala nedůsledná práce s interpunkcí (čárky!, spojovník) a zejména pak 

přebývající/absentující mezery (srov. kupř. s. 10, 18, 19, 32, 46, 61, 79). Oblast kolem stran 37-40 pak ze 

záhadného důvodu koncetruje formulační podivnosti ("dovýšil", "ledný", "samotmý", "myslná" atd.). Co je 

"falešná dedukce slov" (s. 75)? Prezidenty neřadí "chronologicky", když je řadí podle volebního výsledku (taktéž 

ona zmiňovaná oblast strany 37 a následujcích). Vzpírám se i u výrazu "nařknut" (s. 95), či "dezinformacem" (s. 

99). 

Grafická úprava práce čtenáře ničím neuráží, přesto by nějaké grafické orientátory (alespoň v podobě kapitol 

začínajících na samostatné straně) textu prospěly. Takhle se to čte těžko. Není jasné, co indikují tučně 

zvýrazněné části citovaných příkladů analyzovaných textů. Přílohy nejsou. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Shrnu-li: Matěj Husák doložil odpovídající schopnost vyhledat, utřídit a kriticky číst a citovat prameny i 

sekundární literaturu a shromážděné poznatky v zásadě úspěšně představil. Doložil též dílčí schopnost připravit a 

realizovat analýzu obsahu. Posuzovaná diplomová práce je obsahově originální. 

Diplomant prokázal, že ovládá schopnosti a dovednosti příslušné odbornému diskurzu, jeho magisterská práce 

svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě. Se zohledněním 

úrovně zpracování ji navrhuji hodnotit stupněm C. 

 

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

5.1 Mohl bych diplomanta poprosit, aby u obhajoby rozptýlil mé pochybnosti a stručně shrnul základy svého 

analytického postupu? Tj. stručně seznámit komisi s metodou, kterou při výzkumu využil? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 



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:                                                                      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.    

 


