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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Schejbalová Tereza  
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Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 
 
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 od původních tezí odchýlila, zdůvodnění změny je dostačující. Původním záměrem práce bylo 
prostřednictvím dotazníkového šetření identifikovat profesní očekávání studentů a absolventů vysokoškolských 
oborů zaměřených na studium žurnalistiky, a to v  komparativní perspektivě odlišných očekávání studentů 
českých a australských vysokých škol. Autorka se nakonec rozhodla předložit analýzu a komparaci studijních 
plánů žurnalistických oborů, a to na příkladu tří českých a tří australských  vysokých škol. Diplomantka sice 
předkládá analýzu studijních plánů a provádí jejich vzájemnou komparaci, ale nejde příliš do hloubky, i když 
nashromážděný materiál jí k tomu poskytoval dostatek příležitostí. Přesto je potřebné ocenit původnost 
zvoleného tématu a autorčino zaujetí pro danou problematiku.   
 
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 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka prostudovala značné množství literatury a textů a podařilo se jí vytvořit v  první části práce poměrně 
zdařilou kompilaci k problematice profese novináře. Je škoda, že diplomantka přehlédla výsledky výzkumu 
"Český novinář" (viz např. Volek, J., Jirák, J. Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů. In: 
Mediální studia. 2006, r. 1, č. 1, s. 21 -38). Původnost práce autorka zmiňuje v úvodu, kde připomíná, že 
australský mediální systém a australské studijní programy žurnalistiky nejsou v  českém prostředí příliš známé. 
Diplomová práce je zajímavým přínosem pro české akademické studium žurnalistiky a médií.   
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 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.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Terminologii oboru zvládla autorka na dobré úrovni.  Některým terminologickým nepřesnostem se nedokázala 
vyvarovat, např. na s. 34 při parafrázi Marka Deuze nezřetelně rozlišuje mezi žurnalistikou jako profesí  a 
žurnalistikou jako studijním programem.  Jazyková a stylistická úroveň práce je průměrná, příznivější hodnocení 
ovlivňuje řada písařských chyb, ojediněle i chyb gramatických a stylistických.  Autorka se nedopouští žádných 
závažnějších nepřesností v odkazech na literaturu a v bibliografických citacích.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Zpracování daného tématu vyžadovalo od autorky velké pracovní nasazení, schopnost analytického i tvůrčího 
myšlení. Autorka dobře zvládla odbornou terminologii příslušných částí práce. Drobné chyby, přepisy a 
nesrovnalosti bylo možné odstranit důkladnější a pečlivější korekturou.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Které teoretické poznatky a praktické zkušenosti z australských vysokoškolských programů žurnalistiky a 

mediálních studií byste doporučila pro implementaci v  českém vysokoškolském prostředí? Své  
rozhodnutí zdůvodněte.        

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! 
 


