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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) 

      

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru D 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 



 

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.)  

Práce Kamily Mrnkové představuje další z řady variací na téma konspiračních teorií. V tomto případě se autorka 

pokouší zmapovat nejpopulárnější teorie vztahující se k období tzv. Sametové revoluce. Jakožto vedoucí práce 

musím konstatovat, že autorka textu věnovala mnoho času a v rámci možností omezených pandemií Covid-19 se 

snažila text také vcelku pravidelně konzultovat. Přesto má čtenář z textu pocit jakési "nehotovosti", a to jak 

v rámci části metodologické, kde se autorka snaží vypořádat s konceptem framingu, který však v samotné analýze 

využívá  spíše okrajově a poněkud násilně, tak v rámci části analytické, která je jakýmsi destilátem článků 

věnovaných jednotlivým konspiracím ve vybraných periodikách. Nelze přitom říci, že by představené teorie 

postrádaly na zajímavosti, jejich zpracování je však poněkud zavádějící a čtenář má problém odlišit, kdy se jedná 

o parafrázi novinových textů a kdy o myšlenky autorky. Metodologické části též chybí pevnější opora 

v odpovídajíci literatuře.  

Výše zmíněný pocit "nehotovosti" se pak projevuje i v úvodní pasáži kontextové, kde autorka často sklouzává 

k až nemístné zlratkovitosti (např. kapitola o cenzuře a zavádějící/chybné  tvrzení o jejím konstituování 

v komunistickém Československu, role FÚTI atd.) Také v rámci chrakteristiky vybraných titulů by měla být 

autorka ve svých vyjádřeních přesnější (milionový náklad RP není vztažen ke konkrétnímu období, cena 50 

haléřů nebyla specifická pro RP, ale platila pro celostátní deníky obecně atd.). Perestrojka není termín zahrnující 

"přestavbu i glasnosť", jedná se pouze o "přestavbu".  

Naopak jako dobře zpracovanou a přehlednou lze hodnotit pasáž věnovanou konspiračním teoriím, jejich 

charakterisitice a typologii. Zde si autorka dokázala najít odpovídajcící zdroje a zpracovat je jasně  a 

srozumitelně. 

Z hlediska formálního trpí text poměrně častými chybami v interpunkci, problematické je také užívání koncovek 

v rámci shody podmětu s přísudkem či psaní malých/velkých písmen. Vzhledem k nesnadnému odlišení 

autorského a parafrázovaného textu nelze jednoznačně řící, zda autorka zvládá nároky odborně sdělovacího stylu 

(v textu se často objevují tři tečky značící neukončený výčet, nespisovná slova  a hovorové výrazy jako např. 

basa atd.). 

I přes výše uvedené výhrady doporučuji text k obhajobě anavrhuji hodnotit mezi stupni C - D. 

  

 

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

5.1 V metodologické části zmiňujete pouze použití kvalitativní obsahové analýz. V závěru však u 

jednotlivých titulů pracujete i s kvantitativními daty. Jak jste k nim došla? 

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.    

 


