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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) 

Práce vychází z jasně vymezených tezí, je s nimi v naprostém souladu, autorka pouze rozvinula strukturu textu. 

Autorka v práci naplňuje vše, co si v tezích předsevzala, postupuje tak, jak předpokládala. Při volbě tématu 

vhodně zužitkovala své jazykové znalosti a studijní pobyt v zahraničí, při němž osobně participovala na chodu 

pavilonu ČR na EXPO 2015. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Těžíštěm práce je analýza českých a italských deníků zkoumající mediální obraz českého pavilonu na EXPO 2015,  

který byl těmito listy v době výstavy vytvářen, autorka popisuje, jak se liší obraz konstruovaný českými médii od 

obrazu italského. Výzkum je proveden pečlivě a přehledně, autorka zvolenou metodu zcela ovládá. Výzkumné 

části předcházejí kapitoly charakterizující výstavu EXPO a popisující vybrané teoretické koncepty mediálních 

studií. Obě tyto části mohly být obšírnější, obzvláště část mediovědná mohla čerpat z širší palety zdrojů (autorka 

čerpá převážně z učebnicových titulů, sezam literatury není zrovna bohatý), otázka mediální reprezentace téže 

události rozdílnými pohledy mohla být více problematizována.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Výklad je veden logicky, závěry práce jsou velmi stručné, autorka by jistě ze získaných zjištění dokázala vyvodit 

více. Po formální stránce je  práce pečlivě vyhotovena (našel jsem jen jednu chybu na s. 11, která coby výjimka 

potvrdila vysokou jazykovou kvalitu textu), není jí co závažějšího vytknout. Přílohy snad mohly obsahovat i 

ukázky textů či obrazového materiálu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Kolegyně Anna Roubíčková předkládá práci, která plně vyhovuje nárokům kladeným na magisterskou 

diplomovou práci. Autorka splnila vše, co si předsevzala v tezích, práce je kultivovaná a formálně téměř 

bezchybná. Chybí jí dle mého soudu jistý přesah, hlubší vhled, závažnější úvaha…, něco, co by ji posunulo 

z krajiny textů, které popisují, do krajiny textů, které promýšlejí, hloubají, dívají se na téma novýma očima. 

Jsem si vědom toho, že toto nahlížení nebylo záměrem práce, ale potěšilo by. 

 

I přes tuto výtku vnímám předloženou práci jako čistě a kvalitně vypracovanou a navhuji ji hodnotit jako 

výbornou až velmi dobrou.  

 

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

5.1 Jak si vysvětlujete, že se tématu z českých deníků nejvíce věnoval titul Deník? (52% všech výstupů)  

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

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

 


