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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) 

Změny vůči tezím jsou vhodné a zdůvodněné. 

 
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 B 

 

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

Předložená diplomová práce je zřejmě prvním pokusem zkoumat koncept "efekt hostilních médií" v českém či 

slovenském prostředí. Koncept EHM je součástí tvrdého jádra kvantitativně orientovaných komunikačních studií 

a na naší katedře není příliš běžné s ním pracovat; mně osobně přijde poněkud problematický vzhledem 

k pozitivistické víře v existenci "neutrálního" obsahu. Diplomantka si je však těchto úskalí vědoma a překládá 

vynikající teoretickou rešerši, ve které shrnuje úctyhodný počet odborných textů z této oblasti a překládá klady i 

zápory EHM. Její aplikace daného konceptu ve vlastním empirickém výzkumu je systematická a poučená; 

dotazníkové šetření je podle všech vnějškových znaků provedeno korektně a pečlivě. Výsledky výzkumu jsou 

výborně interpetovány s ohledem na specifika slovenského kontextu. Jedna věc mi z výkladu není příliš jasná a 
potenciálně není podložena daty. Na str. 46 autorka píše, EHM působí více v případě silnějšího přesvědčení a 

vyšší míry angažovanosti. Jak se však z dotazníkových dat extrahovala míra angažovanosti?   

 

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) 

- 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Práce je formálně kvalitní a přehledně strukturovaná. Coby nerodilý mluvčí a pouze pasivní uživatel slovenštiny 
mohu jen stěží posoudit jazykovou stránku práce, ale zdá se být v pořádku. Jako malý nedostatek vnímám to, že 

prezentace výsledků výzkumu je poměrně hutná a překotná, a tedy hůře čitelná kvůli složitým větám, ve kterých 

není vždy jasné, která je "opačná názorová skupina" atd. Překlad "guilt by association" jako "přisuzování viny" 

(str. 10) je podle mě nepřesný, ale to je spíš maličkost. Pro přehlednost by bylo vhodné uvést do příloh i 

kompletní znění otázek v dotazníku, případně screenshoty.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce dokazuje, že diplomantka má vynikající přehled o daném tématu a dokáže efektivně pracovat s velkým 

množstvím relevantní literatury. Stejně tak dokazuje schopnost vést a vyhodnotit kvantitativní výzkum založený 

na dotazníkovém šetření. Vzhledem k drobným nedostatkům uvedeným výše doporučuji práci hodnotit stupněm 

A nebo B v závislosti na odpovědi na níže položenou otázku. 
 

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

5.1 Na str. 46 píšete, že EHM dle vašich dat působí více v případě silnějšího přesvědčení a vyšší míry 

angažovanosti. Jak jste z dotazníkových dat získala míru angažovanosti? O jakou proměnnou se jedná? 

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.    

 


