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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd#vodn!né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd#vodn!né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd#vodn!né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ$ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p ípadn! konkrétní popis hlavních výtek) 
Hana Pecinová m!la již p i podávání tezí jasnou p edstavu o tématu, jeho uchopení i postupu práce, a tak se 
(p irozen!)od tezí nijak významn! neodchyluje. P esto bych uvítal, kdyby do textu za adila oddíl "diskuze tezí", 
ve kterém by se k tezím z eteln! p ihlásila a své neodchýlení od nich i konstatovala. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl%ujte "íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine"né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt! akceptovatelné – tém!  nevyhovující  –  zcela nedostate"né) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logi"nost výkladu, podloženost záv!r# 3 
 
KOMENTÁ$ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p ípadn! konkrétní popis hlavních výtek) 
Objem zpracované sekundární literatury považuji za doste"ný, její recepci za vyhovující, archivní dokumenty 
jsou pro výzkumný rámec definovaný tezemi zbytné, a tak vnímám autor"inu práci se zdroji jako úsp!šnou. 
Podrobný výklad d!jinného kontextu (založený na d#sledném rozboru Afghánských politických d!jin) nelze 
hodnotit jinak než jako pou"ený. 
Jisté rezervy vidím v uchopení mediálního systému a výkladu role sledovaných deník# v n!m – v tomto bod! 
diplomantku zachra%uje kvalitní poznámkový aparát, který tápajícího "tená e navede na základní zdroje 
dopl%ujících informací. 
Použitá technika odpovídá bakalá skému stupni, p#sobí konzistentn! a nevyvolává výrazn!jší pochybnosti. 
 
3. HODNOCENÍ KONE#NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl%ujte "íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine"né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt! akceptovatelné – tém!  nevyhovující  –  zcela nedostate"né) 
  Hodnocení známkou 



3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funk"nost a p im! enost poznámkového aparátu a odkaz# 2 
3.3 Dodržení cita"ní normy (pokud se v textu opakovan! objevují pasáže p ejaté 

bez udání zdroje, hodno&te stupn!m 7. Pokud v textu zjistíte p ejaté pasáže 
vydávané neoprávn!n! autorem za vlastní zjišt!ní, nedoporu"te práci 
k obhajob! a ve „zd#vodn!ní v p ípad! nedoporu"ení“ navrhn!te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární  ízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úrove% práce (pokud je opakovan! porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno&te stupn!m 7) 

2 

3.5 Oprávn!nost a vhodnost p íloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁ$ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p ípadn! konkrétní popis hlavních výtek)  
Výklad je v zásad! uchopitelný, prosp!lo by mu ale p ehledn!jší a podrobn!jší "len!ní. 
Rád bych výslovn! ocenil bechybné formální náležitosti posuzované práce – autorka zpracovala poznámkový 
aparát velmi pe"liv! – i dodržení jazykových norem. Jazyk posuzovaného textu je v relaci ke standardu 
bakalá ských prací kvalitní. 
Netradi"ní p ílohy považuji za vynikající – "chronologický seznam jmen osobností uvedených v textu" i ob! 
mapky "tená i v  ad! p ípad# zna"n! uleví. A "anotace citovaných novinových "lánk#" bude jist! velmi cenná 
pro každého badatele, který by p ípadn! cht!l na posuzovanou práci navázat. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ" HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
p#vodnost zpracování tématu apod.)  
Posuzovaná práce p edstavuje relativn! "tivý, úhledný a p!kným jazykem psaný vhled do souvislostí p epadení 
Afghánistánu a jeho recepce ve sledovaných periodicích. Autorka nabízí své poznatky v zásad! p ehledn!. 
Posuzovaná bakalá ská práce je obsahov! originální. Hana Pecinová prokázala, že ovládá schopnosti a 
dovednosti p íslušné odbornému diskurzu, její bakalá ská práce svým zpracováním a obsahem spl%uje 
požadovaná kriteria, a proto ji doporu"uji k obhajob!. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM$TY, K NIMŽ SE P"I OBHAJOB$ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD"IT: 
5.1 Vzhledem k tomu, že jsme s diplomantkou byli v relativn! "ilém styku v rámci konzultací, nezbývá toho 

mnoho nevyjasn!ného. Jednou z nedoprobraných je otázka p ímo navazující na poslední v!ty záv!ru: 
Platí, že všechny sledované deníky referovaly o afghánských událostech dle linie nastavené 'TK 
(zprost edkovávající náhled TASSu)? 'i jinak: Lze nalézt a charakterizovat rozdíly mezi jednotlivými 
sledovanými deníky? 

5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborn   –  velmi dob%e  –  dob%e  –  nedoporu!uji k obhajob   
 
ZD(VODN)NÍ V P$ÍPAD) NEDOPORU'ENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn"te, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu p#íslušné katedry! 

 


