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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 je vcela v souladu se schválenými tezemi. Jediná mírná odchylka je ve struktuře práce - zařazena byla 
teoretická kapitola k mediálním konceptům, a nimiž autorka pracuje při analýze mediálního obrazu českého 
pavilonu 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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výběr literatury i práce s ní jsou velmi dobré, obojí přiměřené tématu. Kvalitní je také vlastní analýza 
mediálních výstupů, stejně jako jejich výběr, stanovení metody a vzorku. Závěry práce jsou (nikoli vinou 
diplomantky) celkem předvídatelné a neutrální, v mezích stanoveného záměru, stejně jako celkové zpracování a 
vyznění práce. Pokud jde o původnost práce a její přínos, je proto mé hodnocení pouze dobré.  
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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 
1 



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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je důkladně a pečlivě zpracovaná. Jednotlivé kapitoly jsou stručné, vyvážené, přiměřené rozepsané a 
srozumitelně seznamují se stanoveným tématem. Práce s literaturou je přesná a veškeré citace jsou důkladně 
označeny. Zcela v pořádku je také užívání terminologie a poznámek, struktura práce je logická a závěry 
podložené. V textu je jen minimum překlepů.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce zcela odpovídá stanovenému záměru. Standardním způsobem zpracovává mediální obraz zvolené 
události, prověřuje vhodně zvolené hypotézy ke srovnání české a italské deníkové reflexe české účasti na EXPO 
2015, a kromě vlastní analýzy přehledně zprostředkovává také světové výstavy a teoretický rámec vybraných 
konceptů mediálních studií, které prověřuje.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Je podle Vašeho názoru EXPO v současnosti  z hlediska mediální reflexe, i kulturního a společenského 

kontextu události stále zásadní akcí mezinárodního dosahu, anebo je spíše pobídkou pro oblast 
průmyslu, obchodu a designu, kterou sledují zejména ti, kde se jí účastní? Jaký je v globalizované, 
technologicky a geopoliticky propojené společnosti současnosti smysl a potenciál takových přehlídek? 

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! 
 


