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POSUDEK DIPLONIOVB PnÁCn

V počítači vypltítjte pottze elo šetlivých ptllíček!
Po jejich vyplnění postdek vytiskněte, zlkroužkuje nlvrhovttttou 7nrimku, podepište a odevz,dejte!

'Ivp diplomové práce (,,bakalářská" nebo,.rrragisterská''): nlagisterská

Tl,p posudku (.,posr-rdek ,edottcího práce", rrebo ,,posuclek oporrenta"): oponenta
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1. Odpovíclá
schválenýnr
tezím

2. Odchyluje se oci
tezí, ale odchýlení 3e
yhodnó 2 1, práci
zdťr1,odněné

3. Odchylu;e se od
tezí a odchýlení není
vlrodné a v práci
zdůvodněné

,1. Neodpovídá
schváleným
tezínr

1,1 Cíl práce x
L2. Metoda práce x
1.3. struktura práce x

1. v ZI 
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SCHVÁLENÝ cn rnzi A VÝSLEDNÉ pnÁCB-)

Označte ,,X" vybrané lrodnocerrí.

KOMENTÁŘ (v přípaciě hodnocerrí r,e sloupcícl-r J a ,1 rrlusí autor posudku slovně fclrmulovat hlavní výtky pro

.1ednotlivé podbody) (nrax. 500 zrralai)

2. HODNOCENÍ OBSAI{U VÝSLEDNB pnÁcn
Hodnocení zrrámkou

Bakalářské práce:
2.1 Relativní úplnost zpracované 1iterat-Lrrv ke zr.olenénru tématu
2.2 Pochopení zpracované literatuly
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturtr
2.4 zvládnutí zvolené teclrniky zpracor,átri nrateriálu

Magisterské práce:
2.I Relativrrí úplnost zpracované literatury kc zvolerrémLr témafir 1

2.2 Schopnost kriticky vylrodnotit prostt,tciovanou literatr.rru 1

2.3 Uroveň zpracovárií n-rateriálu, resp. zvládnutí teclrniky empirickélro l,ýzkunru 2
1ÁL.+ Schopnost sestavit a použít soubor metod přimčřený cíli i
2,6 půr,odnost práce, přínos práce k rozvoii oboru 1

Vyplňujte číslicí na škále 1 ,2 - 3 4 (r,ýborrré r,elrl-ri dobré - clobré nedostatečné)
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KOMENTÁŘ (v Pr'ÍPadě hoclnocerri 3 a .1 nrr-rsí autor posudku slovně forrnulovat hlavni výtky pro jednotlivé
podbody) (max. 500 znaků)

3. HoDNoCrxi xoNrČNÉ PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn

Vyplňujtečíslicínaškále 1-2 3 4 (výborné-r,elnu clobré-dobré-nedostatečné)

KOl\,{ENTÁŘ (l' přípaclě lrodnoceni 3 a ,l nlusí autor posudkLr slovně fornrulovat hlavní výky pro jednotlivé
poclbody) (nTax. 600 znakťr)

4. SHRNUJÍCÍ KONIIrN'rÁŘ HOONOTI'IELE (celkol.Ý do.1erl z výslednó práce,.1e.lí silné a slabé stránky,
původnost témafu a nlyšlerrek apod.) (max. 7_50 znaků)

Na pozadí kritickélro výkladu problerrratiky zprar,odalských hodnot autor osobitě zvažu;e.lejich vlastnosti,
Dobře si ur,ědon-ruje interdisciplirrární povalru svého zkounrání Odktání se od binárního lrodnocerrí z. lr.
(přítomnost - absence) a zkoumá.lejiclr irrtenzitu. Ul,ítal bych zásadnělší rozlišení mezi událostí a zpťrsobem
jejího vyjádření. Práce nebo.1e;í část si zaslorrží publikování, ukazuje se l.šak potřeba náročnějšílro
statistického aparáru. Zkoullrání korelací by nrohlo potvrdit, že rrěkteré z. h. jsou závisle a jiné rrezávlsle
proměrrné, nebinárrrí pojetí (na rozsálrlejší škále , podle intenzity) by unrožnilo odstíněnější intepretaci každé
hodnoý - rra dnrhó straně by or,šcnl vedlo k strb.jektivnčjšínru hodrrocerrí. ,

ÁZXU, K NINIŽ SE PRI OBHAJOBĚ I VYJADRIT

6. NAVRHOVANÁ ZNÁ§IKA (po vytištění posuclku ručně zakloužkrrjte vánri navrhovanó hodnocení)

,1!{,!ora_; } velmi dobře dobře nedoporučuji k obhajobě

ZDŮvoDNĚNÍ v pŘÍpepĚ xpoopottI,IčENÍ (max. 500 znaků)

Hodnocení známkou
Bakalářské práce:

3.1 Logičnost stnrkttrry práce
3.2 Uroveň poznámkového apar,átu a odkazů
J.J Dodržení citační normv
3,4 Oprávněnost a vhodnost příloh
3.5 lazyková a stylistická úroveň práce (pokr"rd je opako',aně porušována platrrá

kodifi kace pra1,op isné llolllly. lioclrrot'te stupněnr 4 | )

3.5 Grq!9b úprava
Magisterské práce:

3.1 Logičr-rost struktrrry práce 1

3.2 zvládnutí terminologie obortr 1

J.J Uroveň p9známkovélro aparálLr 1

3.4 Dodržení c itačrrí nornlv 1

3.5 Oprávněnost a vhodnost pr'íloh 1

3.6 Jazyková a stylistická úroverj práce (pokud je opakor,aně po.uSouaua pt.t*
kodifikace pravopisrré nolTllv. hodnot'te sfuprrěrrr 4!)

1

J. / Grafická ťtprava 1

5. OTAZKY, K NINIZ SE PRI OBHAJOBE DIPLON{ANT MUSI VYJADRIT (tedna až tři
5.1 Vláda rozhodla, že přiclá cltichodcům kolenl 450 Kč. Jak je to s negativitotr u zpráv Vláda přrdá

důchodcům témčř pět set korun - Vláda přiclá drichodcům necelých pět stovek'/
5.2

5.3
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