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V počítači vypl ujte pouze do šediv ,ch políček!
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovonou zndmku, podepište o odevz;dejte!

Typ diplo mové práce (,,bakalá ská" nebo,,magisterská") : bakalá ská

Typ posudku (,,posudek vedoucího práce",nebo ,,posudek oponenta"): vedoucího

Autor/ka práce

P íjmení: Gaudlová Jméno: Lucie

Název práce: Etické aspekty vyrŽití odposlech a skryté kamery v televizním zpravodajství a publicistice

Autor/ka posudku

P íjmení: Lokšík Jméno: Martin

Pracoviště: rcŽ rrcsŽ FSV UK

l. vZT AH sCHvÁLENÝcH TEZie v slnDNÉ PRÁCE-)

KOMENTÁŘ (v p ípadě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní u-itky pro
jednotlivé podbody) (max. 500 znakri)

e v plném rozsahu naplnila schválené

Vypl ujte číslicí na škále I _2 _ 3 _ 4 (vyborné

Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalisti

1. odpovídá
schválen;im
tezím

2. Odchyluje se od
tezí, ale odchylení je
vhodné a v práci
zd vodněné

3. Odchyluje se od
tezí a odch lení není
vhodné a v práci
zd vodněné

4. Neodpovídá
schválen1m
tezím

Metoda práce

označte,,X" vybrané hodnocení.

2. HoDNoCENÍ oBsAHU rr slnnxÉ pnÁcp
Hodnocení známkou

Bakalá ské oráce:
2.1 Relativní plnost zpracoYané literatury ke zvolenému tématu 2

2.2 Pocho pen í zpr acov ané l iteratury 1

Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu 2

2.4 Zv ládnutí z vo l en é tec hn iky zpr acov ání m ater i á l u I

Masisterské práce:

2.r Relativní plnost zpracované literatury ke zvolenému tématu

2.2 Schopnost kriticky whodnotit prostudovanou literaturu

2.3 Úrove zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického v,_izkumu

2.4 Schopnost sestavit a pouŽít soubor metod p imě eny cíli
2.6 Privodnost práce' p ínos práce k rozvoii oboru

velmi dobré _ dobré _ nedostatečné)



/
K6MENTÁŘ (v p ípadě hodnocen i 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní vytky pro jednotlivé

podbody) (max. 500 znakťr)

3. HoDNOCENÍ KONEČNÉ pooonY vÝsLEDNÉ pnÁcn

vvptnu;te číslicí na škále 1' _2_3 _4 (vyborné _ velmi dobré _ dobré _ nedostatečné)

K6MENTÁŘ 1v p ípadě hodnocen i 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
"ytky 

pro jednotlivé

podbody) (max. 500 znakri)

4. SHRl[UrÍcÍ KoMENTÁŘ HoDNoTITELE (celkovy dojem z rn-isledné práce,její silné a slabé stránky,

privodnost tématu a myšlenek apod.) (max' 750 znakťr)

nrÁ 7'KY K NrMŽ sE PŘI oBHAJoBĚ DIPLoMANT MUSI VYJADRIT (iedna aŽtÍ1):

5.1 c" i. eti.t v panel Čt a proč jeho činno st autorka nezmí

5.2

5.3

6. NAvRHovANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakrouŽkujte vámi navrhované hodnocení)

finornu _ velmi dob -e} dob e _ nedoporučuji k obhajobě

ZDŮV9DNĚNÍ V PRÍPADĚ NpoopoRUČENÍ 1max. 500 znakri)

RI

Hodnocení známkou

Bakalá ské práce:

3.1 Logičnost struktury práce
':2

3.2 Úrove poznámkového aparátu a odkaz 1

aa
J.J DodrŽení citační normy I

3.4 oprávněnost a vhodnost p íloh 1

3.5 Iaryková a stylistická rirove práce (pokud je opakovaně porušována platná

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

I

3:5 Grafická prava 2

Magisterské práce:

3.1 Logičnost struktury práce

3.2 Zvládnutí term ino lo gie o bo ru

J.J Úrove poznámkového aparátu

3.4 DodrŽení citační normy
3.5 oprávněnost a vhodnost p íloh

3.6 Jarykováa stylistická rirove práce (pokud je opakovaně porušována platná

kodifikace pravopisné normy' hodnoťte stupněm 4!)

).1 Grafická prava
ne

ie Gaudlové spl uje veškeré náležitost

k. 
'prucoy{ní 

zadaného tématu zodpovědně, prokázala dobrou orientac

odborné literatu e i schopnost formulovat vlastní závě

Datum: /ť'{1 u.(o


