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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) 
Teze svědčí o tom, že autorka měla svůj postup důkladně promyšlený. Jen dodatečné označování kvalitativní 
části metodou zakotvené teorie není po mém soudu vhodné. 
 
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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předkládaná diplomová práce se drží standardní struktury, přičemž zpracování obou hlavních částí je 
nadstandardní až výjimečné. Do rešeršní části autorka dokázala nejen pojmout obdivuhodné množství zdrojů, ale 
tyto i katogorizovat a uvést do vzájemných vztahů, výklad je přehledně strukturovaný a uměřeně stylizovaný. 
Navazující empirická část skutečně navazuje, tj. představenou teorii na zvoleném materiálu rozvíjí, kvantitativní 
část je provedena základní (dostatečnou) sadou proměnných na obsáhlém vzorku. Navazující kvalitativní práci s 
texty (kategorie "proměnných" je vzhledem k předchozí části trochu matoucí) autorka provádí transparentně a 
s dostatkem příkladů, označení 'případovou studií' je případné, 'zakotvenou teorií' už méně (autorka nedospívá 
k výsledku, který by toto legitimizoval, tj. paradigmatickému modelu s rysy nové, případové teorie).   
 
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 B 



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.)  

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)  
I v této části posudku si práce zasluhuje výtečná  hodnocení, jakkoliv lze vytknout ojediněle nevhodný překlad 
("horní sněmovna" a "dolní sněmovna") či lexikální volbu ("humanitární intervence" je notoricky známý 
politický eufemismus), výjimečně i zobecňující až neudržitelná tvrzení ("Média nemají v politickém procesu 
žádnou formální pozici, nemají oficiální moc a ani odpovědnost mimo tu, kterou jim v České republice určují 
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a Tiskový zákon. Online zpravodajství pak není 
omezeno ani jedním z nich."; mimochodem, to  zacházení s velkými písmeny - dále např. Válka v Zálivu - je 
dost svévolné). Grafy zobrazují vývoj v čase na vertikální ose. Zařazení webových odkazů mezi "Literaturu" 
působí nepatřičně. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Výše uvedené výhrady mají charakter spíše připomínek, doplnění či návrhů a nesnižují pečlivě a kvalitně 
naplánovanou a provedenou diplomovou práci, kterou doporučuji hodnotit stupněm výborně.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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 Zřetelně označené citace, formulářové a bibliografické shody. 

 
 
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.    
 


