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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Martin Honc  

Název práce: Mediální pokrytí Fridays for Future 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Končelík Jakub 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 

 

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 v zásadě dobře rozmyšleno, co hodlá konat. Oproti schváleným tezím 

ale přistoupil k úpravě metody a struktury práce. Změna je účelná a dostatečně pojmenovaná v diskuzi tezí (s. 4). 

 

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 A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Relativní úplnost zpracované litearatury se mi tentokrát hodnotí snadno - diplomant nabízí mimořádně široké 

spektrum prostudovaných zdrojů založené primárně na odborné mediálně-vědné sekundární literatuře. To je 

nepříliš časté a oceněníhodné. Objem informací, které vstřebal k tématu vztahu médií a environmentálních témat, 

je úctyhodný. 

Metodický úvod považuji za přesvědčivý a jako notorický nedůvěřivec musím konstatovat, že (a to je pro mne 

opravdu výjimečná situace, se kterou si neumím poradit) k uplatněné metodě nemám pochybností: diplomant mi 

důsledně vysvětlil, co a jak s analyzovaným materiálem podnikal. Takže není co kritizovat. Zbydou mi tak jen 

drobnosti - při bázi dat 444 kusů neměří s přesností na setiny procenta (nejmenší jednotka 1 kus je na úrovni 

desetin), uváděl bych tedy klidně přesnost na jednotky procent. Nepochybně by též šlo využít pokročilejších 

statistických dovedností, ale současně jsem si vědom, že samotné měření ani jádro sdělení by se jejich využitím 

nezměnilo. 

Posuzovaná diplomová práce sice nepřináší nějaká skutečně přelomová zjištění, ale to jednak platí i o drtivé 

většině všeho ostatního světového výzkumu a jednak to není ani jejím základním cílem. Diplomová práce má 

ukázat, že její autor zvládá a ovládá odborný diskurz. A to se prokázalo bezezbytku. V tomto smyslu tedy 

zvolený stupeň C pouze konstatuje a nehodnotí. 

Navíc poděkování věnované dvěma pedagogům mne svádí k myšlence, že se diplomantovi podařilo nalézt 

synergii a vytěžit z maximum nejen ze sebe a literatury, ale také z konzultací. A to je také dobrá zpráva.  



 

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  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Výklad je logicky strukturovaný, dobře uchopitelný a čtivý. Ani tyto charakteristiky nebývají u diplomových 

prací pravidlem. 

Poznámková aparát je taktéž úhledný a naplňuje svůj účel tak nějak bez výhrad. Diplomant cituje odpovídajícím 

způsobem a ani v tomto směru nevyvolává žádné pochybnosti. 

Čistý a úhledný jazyk, absentující překlepy, vynikající korektorská práce (diplomant uhlídal i mezery a 

spojovníky, narazil jsem jen na jednu pravopisnou chybu na s. 49 - "aktivisté tvořily"...). To vše pohromadě je 

pro oko oponentovo skutečný balzám. 

Grafická úprava práce čtenáře ničím neuráží a hladce jej vede textem. Přílohy jsou dostupné v samostatném 

úložišti. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Shrnu-li: Martin Honc doložil výjimečnou schopnost vyhledat, utřídit a kriticky číst a citovat sekundární 

literaturu a shromážděné poznatky úspěšně představit. Doložil též odpovídající zdatnost při přípravě a realizaci 

analýzy obsahu. Posuzovaná diplomová práce je velmi kvalitní a obsahově originální. 

Diplomant prokázal, že nadmíru zdatně ovládá schopnosti a dovednosti příslušné odbornému diskurzu, jeho 

magisterská práce svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit jako mimořádně úspěšnou - zcela výjimečně (od zavedení nového hodnocení teprve podruhé) 

navrhuji hodnotit práci stupněm A. 

 

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

5.1 Posuzovaná diplomová práce nevyvolává žádné pochybnosti, a tak není nač se ptát. Pro oponenta dosti 

netradiční situace. Blahopřeji. 

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.    

 


