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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte,
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
3
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
3
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)
Přehledová analýza mediálního pokrytí případů sexuálního zneužívání nepřináší nic zásadně vybučujícího od již
ověřených poznatků sociologie zpravodajství. Nicméně jedná se o solidní, empiricky podloženou reflexi role
médií během sledovaného období a vytváří tak vhodný podklad pro strukturované rozhovory. Rozhovory s
významnými představiteli církve a novináři osobně považuji za velmi zajímavé. Je zřejmé, že autorka věnovala
mnoho úsilí zpracování podkladových materiálů a realizaci obou analytických částí.
K odpovědi na otázku č. 6 by bylo vhodnější namísto autora příspěvku vyhodnocovat spíše kategorie vztahující
se k přítomným aktérům. Zástupci církve nemusí být nutně autory textu, aby překročili práh mediální
"pozornosti"
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
2

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

3
2
2

3
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Diplomovou práci Jany Šulcové považuji ve všech sledovaných chrakteristikách za standardní - v tom nejlepším
slova smyslu, proto ji navrhuji k obhajobě s celkou známkou výborně až velmi dobře dle průběhu obhajoby.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
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!

