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POSUDEK BAKALÁŘSXÉ DIPLOMOVE PRÁCB

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytisknáe,
ve dvou kotliích a zašlete elektronickv na adresu sekretaridtu !

Typ posudku (,,kliknutím' zakšížlaljte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ! Posudekoponenta fi

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Adam Vojtěch

Název práce: Porovnání reprezentace politických autorit na poříkladu českého premiéra Mirka Topolánka
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Šoltys, Otakar
Pracoviště: FSV UK

l. Y ZT Aí1 SCHVÁLENÝ cru rnzÍ A VÝSLEDNB pnÁcB brané

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahutezí a ptáce, případně konkrétní popis hlavních výek)
Shoda tezí s bakalářskou pracíje velmr dobrá.

2. HODNOCENÍ OBSAHU vÝsLEDNÉ pnÁcr
Vyplňujte číslicí na škále 1 -2-3 - 4* 5 * 6-1fiedinečné a vynikající-výborné - velmi dobré- dobré -
ieště akc

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce ; e povrchní, v podstatě se týká j en titulků a fotografií, a kvalitativní analýza nepřekračr_rj e poznatky
všeobecně sdílené. Není ujasněn vztahmeziprostředkem a funkcí a stereo§py jsou jen povšechně
charakterizované.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBYVÝSLEDNÉ PnÁCB
Vyplňujte číslicí na škále 1 -2 -3 - 4 - 5 - 6 -7 fiedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré _ dobré -

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezi, odchýleníje
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezim

eště atelne teměŤ ici - zcela nedostatečné
Hodnocení známkou

2.1 Relativní úplnost zoracované literaturv ke zvolenému tématu J
2.2 pochooení zptacované literaturv a schoonost ii aolikovat 4
2.3 zvládmíi zy o1ené technikv zpracov ání materiálu 4

2.4 Losičnost vÝkladu. podloženost závěrů 4

eště a atelné - téměř ne ící - zcelanedostatečné
Hodnocení známkou

3.1 Stnrktura práce 2
3.2 Funkčnost a piiměřenost poznámkovóho aparátu a odkazů )

.).J Dodržení citační nolTny (pokud se v textu opakovaně objewjí pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7, Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

2



3.4 Jazyková a sýlistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normv. hodnoťte stuoněm 7)

4

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Text je formulačně velmi neobratný, souvislostmeziťtrzením a jeho doložením často m]havá, únik do
abstraktních a málo srozumitelných formulací čas§i.

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

původnost zpr acov áni tématu apod. )

Autor práci věnoval velké úsilí při sběru materiálu, utvořil si elegantní názor,který spojil s charakteristikami
zkoumaných 1istů, ale analytická částje poněkud slepá,

5. OTAZKY NEBO NAMETY, K NIMZ SE PRI OBHAJOBE DIPLOMANT MUSI VYJADRIT:
5,1 Jaký re yztahmezi prototypem, stereotyperr\ heterostereotypem a reprezentacÍ?

5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím' zaWižkljte vybrané hodnocení)

výborně ! - vetmi dobře ! - Oonre X- nedoporučujikobhajobě E
ZDŮVODNĚNÍ V PnÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

podpis: r. 7)....-
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevldejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
s e kretariútu p řís luš n é kat e dry !


