KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek oponenta
Posudek vedoucího práce
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Valeš Martin
Název práce: Rozdíly deníků Mladá fronta Dnes a Právo na příkladě referování o euroústavě
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Nečas Vlastimil
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor se po konzultaci s vedoucím práce rozhodl zúžit analýzu sledované problematiky. Změna je v práci
zdůvodněna a podložena argumenty.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
3
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor se v práci nepoměrně více věnuje samotnému tématu euroústavy než mediální teorii a základům a
principům mediální reprezentace. O tomto svědčí již seznam použitých zdrojů, kdy se autor v oblasti mediální
teorie omezil pouze na texty souhrnného charakteru a dvě encyklopedie. Přitom literatury k teoriím mediální
reprezentace je dostupné více než dost. Z médií se tak v této práci stává spíše platforma na které se "odehrává"
debata o politickém dokumentu. Přičemž u bakalářské práce na oboru Žurnalistika by čtenář očekával více
"mediocentrickou" perspektivu.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
3
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost zpracování tématu apod.)
Práce Martina Valeše splňuje požadavky kladené na bakalářskou diplomovou práci. Proto ji doporučuji
k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jaké jsou podle Vás rozdíly ve zpravodajství obou sledovaných deníků, které nebylo možné
kvantitativně zachytit?
5.2
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

