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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) 
Práce jako celek odpovídá zadanému cíli a prognóze, která předjímá výsledek.. 
 
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 C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu E 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je rozdělena do dvou zhruba stejně obsáhlých částí, z nichž se první zabývá teorií komunikace a druhá je 
věnována analýze komunikace Andreje Babiše. První část podává ucelený přehled literatury k danému tématu a 
zejména soudobých přístupů ke analýze argumentace, druhá část je praktickou aplikací teoretických poznatků na 
případovou studii argumentace používané A. Babišem. 
Práce je na solidní stylistické úrovni, je přehledná a čtivá.Vzhledem k důrazu na jazykovou stránku komunikace 
si však neodpustím poznámku, že autorka mohla věnovat větší péči redakci výsledného textu (stupňování 
přídavných jmen, shoda podnětu s přísudkem např. na str. 40, 44, 45, 76). 
  
 
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  D 
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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka na str. 28 upozorňuje na význam vztahu účastníků komunikace a komnuikační kontext. Ve své 
analýze však s těmito pojmy v podstatě nepracuje a spokojuje se s pouhou deskripcí formátů (OVM, Interview 24 
atd.) Stejně tak nereflektuje skutečnost, že zvolené formáty apriori mají podobu polemiky a cíleně provokují 
konflikt, tedy zvláštní druh manipulativního řečového chování. Z analýzy pak není jasné, zda manipulativní 
komunikace A. Babiše je jeho typickou charakteristikou, nebo reakcí na kontext v němž vystupuje. Soustředění 
na projev jediného účastníka polemiky/konfliktu, víceméně bez ohledu na předcházející stimuly je sice zajímavé, 
ale současně také rizikové pro výsledné hodnocení.Ve srovnání s obsáhlou informací v první, teoretické části  
práce autorka výrazně podcenila podkapitolu věnovanou metodologii a výkladu použitých analytických nástrojů, 
operacionalizace pojmů a kritérií hodnocení. Po obsáhlém přehledu soudobých přístupů k analýze argumentace je 
určitým zklamáním, že značná část praktické části se opírá o Schopenhauerovu eristickou dialektiku na úkor 
dalších zmíněných postupů. Výsledná analýza proto vyznívá jako značně subjektivní pohled, tím spíše, že 
diplomantka se z pochopitelných důvodů nepouští do rozboru meritorních otázek (např. daňové či ekonomické 
problematiky), které tvořily kontext vystoupení a byly předmětem konfliktu ve sledovaných epizodách. 
Subjektivnost výsledků ovšem není možné odbýt odkazem na povahu kvalitativného výzkumu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Obáávám se, že diplomantce se zcela nepodařilo naplnit ambice, s nimiž ke svému tématu přistupovala. Umím si 
představit, že provedená analýza by mohla posloužit mediálním poradcům A. Babiše jako specifické upozornění 
na některé stereotypy ve vystupování. Jako příklad akademického výzkumu a přínos k rozvoji oboru však 
zaostává za očekáváním. . 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak dalece se způsob argumentace A. Babiše liší od argumentace dalších účastníků OVM, případně od 

vystupování moderátora? 
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.    
 


