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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) 
Oproti tezím došlo k dílčí úpravě metody. Změna je v úvodu odůvodněna. 
 
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 A 
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)  
      
 
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 A 
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.)  

A 

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)  



      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná diplomová práce si hned na úvod zaslouží uznání už jen z důvodu výběru tématu. Analýza 
řečnických projevů konkrétních osobností nebývá příliš často zpracovávaným tématem kvalifikačních prací. 
Možná je to i proto, že takové téma zasahuje do několika velmi úzce specializovaných odvětví. Sice velká část 
prací na žurnalistice má multidisciplinární charakter, předkládané téma však vyžaduje ještě mnohem širší záběr - 
od žurnalistiky (coby výchozího oboru studenta) přes politologii (coby vědu zkoumající oblast, v jejímž rámci se 
autorem analyzovaná osobnost pohybovala) až k takovým specializovaným oblastem, jakými jsou 
interpersonální komunikace, rétorika, lingvistika či psychologie (výčet oblastí přitom není zdaleka úplný). 
Vlastní autorem vybraná analyzovaná osobnost se přitom ke zpracování svého řečnického profilu přímo 
nabízela: málokterý český politik by byl vhodnějším objektem zkoumání než právě David Rath. Samotná práce 
se skládá ze tří částí. Autor zahajuje teoretickou částí, v níž představuje hlavní koncepty důležité pro analýzu 
mluveného projevu. Po intermezzu v podobě krátké kapitoly vymezující metodologii práce navazuje 
představením samotného objektu zkoumání, tedy Davida Ratha. Tuto část staví na hlavních milnících Rathovy 
kariéry - nejen jako politika (ministra, opozičního poslance, hejtmana), ale i jako odboráře či šéfa profesní 
komory. A samozřejmě i jako člověka stíhaného, souzeného a odsouzeného za korupci. Stěžejní částí práce je 
vlastní analýza osmi vybraných vystoupení, které vznikaly pro různé účely a plnily různé cíle. Autorova analýza, 
která je systematická a u každého vystoupení sleduje stejné parametry, je doplněna o komentáře dalších expertů. 
Zde bych však doporučil spíše zakomponování expertních stanovisek přímo do autorova textu a ne jako 
samostatně stojící odstavců složených v podstatě jen ze souvislé přímé citace umístěné na konci dané 
podkapitoly. Na druhou stranu chápu, že i dotyční autoři expertních stanovisek byli - z objektivních důvodů 
uvedených autorem v úvodu práce - pod časovým tlakem a svá stanoviska zaslali relativně pozdě, takže 
k zakomponování do textu již příliš času nebylo. Po obsahové stránce nemám k textu žádné výhrady. Určité 
dílčí, ale zdůrazňuji dílčí a drobné, výhrady bych měl u některých formálních náležitostí. Občas se objevují, byť 
ne ve velké míře, gramatické chyby a překlepy. Autor také občas používá expresivní výrazy. Rovněž se občas 
objevuje rozhozené zarovnání odstavců. U seznamu zdrojů bych řadil dříve tištěná periodika před elektornické 
zdroje. Ani tyto dílčí výhrady však nic nemění na skutečnosti, že se jedná dle mého názoru o mimořádně 
zdařilou práci. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V dobách, kdy byl David Rath aktivním politikem ještě nebyla tak rozšířená praxe ověřování výroků 

(jako dnes dělá např. projekt Demagog). Narazil jste při analýze Rathova projevu na to, že by součástí 
jeho výstupů bylo i prezentování vyloženě nepravdivých nebo zavádějících informací? Dopouštěl se Rath 
argumentačních faulů? 

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: 14. září 2020                                                                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.    
 


