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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 b 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji c 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli c 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru c 

 

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

      

 

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 c 

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.)  

d 

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   



 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka se v práci pokouší sestavit charakteristiky obrazu postavy soudce ve třech vybraných českých 

seriálech. V části teoretické si autorka připravuje solidní pojmový základ a vytvětluje základní kategorie 

vztahující se k problematice reprezentace. V rámci kvalitativní analýzy vcelku vhodně využíva McNairovu 

typologii postav novinářů na postavu soudce. Pracuje s odpovídajcí literaturou, její interpretace jsou však občas 

poněkud nesrozumitelné (např kategorie "Předvedení" dle Dyera; "Ondřej Moravec považuje například média za 

předmět veřejného diskurzu, které informace šíří „o okolním světě“ a pro „okolní svět“. " aj.). Některé koncepty 

pak autorka zmíni, aniž by je vysvětlila či odkázala k jejich autorům - viz např. preferované čtení. Vzorek 

sledovaných seriálů mohl být pestřejší. Autorkou vybrané seriály dávají vcelku  jednotný  a pozitivní obraz 

"odpovědného" soudce, bezesporu bychom však našli seriály, kde tomu tak docela není (např. Případy 1. 

oddělení aj.). 

Některé věty jsou takřka nesrozumitelné, resp. čtenář se jen dohaduje, co chtěla autorka říci, např. : "Při analýze 

mediálního obrazu se lze zabývat otázkami, zda byl výsledný mediální obraz mediálního příspěvku pozitivní 

nebo negativní nebo zda při vysílání nedošlo k porušení zákonů, které upravují pravidla pro rozhlasová a 

televizní vysílání."; "Ačkoliv se jejich kniha Sociální konstrukce reality stala skloňovaným dílem v souvislosti s 

mediálními studii, důležitost jejich role v procesu jejím utváření je opomíjena."; "Od toho odlišuje také postavy 

od lidí."  aj. 

 

Formální nedostatky:  

Autorka občas poněkud váhá v oborové terminologii, např.  "zadavatel" mediálního obsahu (zavádějícíc lépe 

podavatel, tvůrce). 

Z hlediska gramatického se občas vyskytují překlepy (lidovcovu pohádku) a chyby v koncovkách, interpunkci, 

užívání jednotného a množného čísla, shodě podmětu s přísudkem (byly odsouváni apod.). Občas se autorka 

dopouští stylistických neobratností ( "lehčeji rozpoznatelnější","Tématem výzkumné práce této diplomové práce 

je zodpovědět otázku"; "Také vztáhne pušku na dlouholetého přítele v podezření, že je zaangažovaný v daném 

únosu"). Jsem takřka přesvědčen, že správné skloňování je "soudce Klose" nikoliv "Klosa" 

V odkazech na zdroje občas chybí úroveň konkretních stran. 

 

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

5.1 Napadly by vás i jiné faktory, které mohou ovlivňovat vnímání postavy soudce publikem, než jen ty, které 

uvádíte n s. 10?  

5.2 Spatřujete nějaké rodíly mezi teorií masové komunikace a teorií médií - užíváte oba v podstatě zástupně. 

5.3 Jaký byl dříve rozdíl mezi tabuizovanými tématy a obsahem mediálího sdělení (s. 19)? 

5.4 Co je hodnocení diváckou sledovaností  (na ČSFD.cz)? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Vyšší podíl shody (7%) je dán především přímými citacemi, které autorka správě zdrojuje. 

 

 

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.    

 


