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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) 
Práce ve srovnání s tezemi doznala dosti značných změn,. a to v rovině celkového přístupu, techniky práce, 
zpracovávaného materiálu, povahy samotného materiálu i výsledné struktury. Všechny změny jsou v úvodu 
stručně vyloženy, autorka je průběžně konzultovala a podle mého názoru výsledné práci prospěly. 
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
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 vhodně přistoupila k řešení tématu jako k problému profesionalizace novinářského povolání. Samotnou 
otázku profesionalizace přitom pojala velmi stručně a bez potřebné diskuse o problematičnosti samotné 
kategorie. Spíše naznačený je i vývoj novinářké profese v Evropě (kap. 3). Na rešerši literatury se projevil jistý 
chvat, v němž práce vznikala (jen připomenuté práce Wilhoita a Weavera, neúplná rešerše časopisecké 
produkce). Sebrané poklady jsou ale zpracovány přehledně a s dostatečným nadhledem (nejzajímavější je 
v tomto ohledu asi kap. 4.6 o australské žurnalistice ve srovnávacích studiích) 
 
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 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

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

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená práce je vystavěna logicky, má jasnou a přehlednou sturkturu. Jejím jádrem jsou kapitoly 6 a 7, které 
alespoň pro české prostředí představuje skutečný informační přínos. Některé výklady jsou až příliš stručné (viz 
výše). Vysloveným zklamáním může pro čtenáře být kap. 7.2, která nepřestavuje skutečně plnohodnotnou 
analýzu české situace pro následné srovnání s australskou (na vysvě+tlenou je třeba dodat, že tato podoba je 
výsledkem konzultací, neboť srovnání má - vzhledem ke zcela odlišné kulturní a historické situaci toliko 
ilustrativní charakter). V práci se objevují drobné prohřešky proti pravopisné normě, zvláště v užívání 
interpunkce (s. 4,) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Domnívám se, že autorka předložila tematicky zajímavou a inspirativní práci. Výsledný text je místy informačně 
nevyvážený, ale tvoří logický celek, jím,ž autorka přispívá k poznání významného tématu proměn novinářského 
vzělávání v pracích dostupných v češtině. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


