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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) 
Autorka se drobně odchyluje od tezí (změna analyzovaného bulharského deníku, vypuštění zamýšlené kapitoly). 
Změny jsou odůvodněné. 
 
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 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka koncipovala svou diplomovou práci jako poměrně robustní, hodnocení jejího obsahu je ale rozporuplné.   
Koncepce práce je vystavěna na bilingvinním badatelském potenciálu, autorka sbírala data pro svůj výzkum 
v Praze a v Sofii a Plovdivu. Téma si klade za cíl postihnout fenomén na rozhraní ekonomiky, politky a médií, 
což je v principu možné označit za přínosné. Politickým a ekonomickým (jakožto i dalším) dílčím faktorům je 
ale v práci věnován zbytečně velký prostor, a to zejména na úkor bádání mediologického. 
 
Jeho větší část přitom tvoří materiál, který odpovídá spíše rešeršním výpiskům, než komplexní analytické práci. 
Limitem je v tomto i zvolená metoda, byť je jinak dobře provedena. Teoretická východiska práce jsou zmíněna 
okrajově, ale podnětně. Ocenit lze také průřezové zaměření na klíčové "opinion makery", na které se média 
v souvislosti s problematikou ČEZ v Bulharsku obracela. 
 
Pro vetší relevanci výzkumu by také bylo vhodné, aby analogické kapitoly v analytické části práce (5.2, 6.2 měly 
stejnou strukturu. Kapitola 6.2 pak ukazuje, že autorka pracovala s relativně omezeným materiálem, který se ale 
podařilo celý vytěžit.   
 
 
            



 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
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 
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.)  

2 

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)  
Autorce se podařilo dodržet většinu akademických standardů, citační norma v poznámkách pod čarou se ne vždy 
shoduje se seznamem literatury. Problematická je především nepřehledná struktura práce, kde teoretická 
východiska práce jsou "ukryta" v kapitole 3. Představení materiálu; metodologický postup je stejně tak nelogicky 
řazen do kapitoly 4. Úvod do problematiky.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Markéty Kraevské bohužel zanechala v hodnotiteli rozporuplný dojem. Její potenciál se 
nepodařilo plně využít, také z důvodu limitů zvolené metody. I vzhledem k relativně nízkému objemu 
zpracovávaného materiálu se ale téma v daném kontextu podařilo vcelku podrobně zmapovat. Navrhuji stupeň 
"velmi dobře" a podmiňuji ho přesvědčivou obhajobou práce. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak byste získaný materiál vyhodnotila v kontextu teoretického konceptu rámcování? 
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! 
 


