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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) 
Autorka v úvodu důvody pro drobné odchýlení od tezí ve struktuře DP vhodně objasňuje. Zdůvodněno je i 
rozhodnutí absentovat veřejnoprávní regulaci s ohledem na rozsah práce, a to po vzájemné domluvě s vedoucím 
práce. Důraz na soukromoprávní regulaci problematiky autorka ostatně vytkla již v samotném názvu práce, jež 
se od schválených tezí neodlišuje. 
 
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 - 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Zatímco pasáže věnující se soukromoprávní regulaci, resp. autoregulaci pokládám za zdařilé a autorka v nich 
prokazuje zvládnutí jak relevantní literatury, tak terminologie oboru, zbývající (a bohužel co do rozsahu 
minoritní) text, v němž autorka zamýšlí zasadit zvolené téma do kontextu komunikačních a mediálních studií, 
působí problematičtěji (zvláště kapitoly 2 "Vliv a účinky médií" a 3 "Důsledky zveřejnění inkriminované 
informace v tisku"). V nich autorka mnohdy předkládá velmi obecné, místy až vágní závěry (např. pasáž 
"Vysvětlení základních pojmů - tisk; internet; publikum, potažmo čtenář"). Vzhledem k samotnému názvu práce, 
ale rovněž ke katedře mediálních studií, na níž autorka práci předkládá k obhajobě, bych předmětné pasáže 
prohloubila (tento fakt by měl být posléze reflektován i v úvodu a závěru práce). V této souvislosti bych 
současně navrhovala využívat především primárních, nikoli sekundárních zdrojů (viz např. odkaz na stať 
McCombse a Shawa, str. 17), výrazněji dosvědčujících znalosti literatury z oblasti mediálních studií (stejně jako 
tomu autorka činí v případě právnické bibliografie). 



 
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 6 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text se na několika místech odkloňuje od akademického stylu směrem k publicismům. Ne vždy je zcela správně 
užita interpunkce (absence čárek u vět vložených, místy problematické užívání středníku). Odkazy na citovanou, 
resp. parafrázovanou literaturu autorka neuvádí v samotném textu práce, ale výhradně v poznámkovém aparátu, 
kde u každého jednotlivého zdroje zbytečně vypisuje ucelenou bibliografickou informaci, jíž by bylo dostačující 
uvést v závěrečném seznamu použité literatury (mj. zde chybně uvádí formát stránky textu, který v jejím podání 
vyznívá jako počet stran daného tištěného zdroje). Systém, který autorka pro citování, ale i parafrázování 
literatury, včetně jí zavedeného odkazu "Tato pasáž čerpá z:", zavedla, působí nepřehledným dojmem a činí 
dohledávání zdroje obtížnějším. Odkazuje-li autorka na již zmíněnou literaturu, vkládá do textu číslo poznámky 
uvedené v poznámkovém aparátu na jakékoli předešlé straně (př. na str. 61 se v textu setkáváme s poznámkami 
č. 310, 311, 190, 178, 178, 312 atd.). V případě již zmíněného odkazu "Tato pasáž čerpá z:" mi není zcela 
zřejmé, jak se liší od jiných, obecných odkazů na literaturu, resp. do jaké míry je text autorským. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Lenka Stonjeková si zvolila bezesporu zajímavé téma, v němž chtěla využít znalostí z obou oborů svého studia - 
jak z mediálních studií, tak práva. Nicméně, v konečné podobě práce širší uplatnění "doposud nabytých znalostí 
z obou vědních disciplín", jež v úvodu práce slibovala, postrádám, a to právě v neprospěch mediálních studií. 
Zatímco pasáže věnující se soukromoprávní regulaci a autoregulaci působí poměrně kohezním dojmem, 
kapitoly, v nichž autorka zamýšlěla téma rámcově uchopit také z pohledu mediálních studií (kapitoly Vliv a 
účinkům médií, Důsledky zveřejnění inkriminované informace v tisku) budí dojem nahodilé přidruženosti, resp. 
vytrženosti z kontextu. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Zasaďte pomluvu do širšího kontextu mediálních studií, zejména z pohledu účinků médií. 
5.2 V tezích uvádíte, že "na základě nabytých poznatků proběhne pomocí kvalitativní analýzy zhodnocení 

efektivity" mj. autoregulační úpravy pomluvy. Stručně objasněte a shrňte relevantní závěry. 
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! 
 


