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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) 
Struktura práce byla v tezích naznačena jen velmi obecně, proto je obtížné vyhodnotit případné odchylky, cíl a 
technika práce odpovídají tezím. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor provedl solidní rešerši literatury k tématu science journalism, vyhodnotil ji a prokázal, že ji umí aplikovat 
při zpracování vlastního tématu. Ke zpravování empirického materiálu využil základní statistické postupy pro 
zjištění tematické struktury a četnosti témat. Techniku zpracování jen mírně problematizuje snad až přílišná 
závislost na rozhovoru s "insiderem" (Matyáš 2011), jehož postřehy autor v zásadě pouze přebírá (viz ka. 2.2). 
Vytvořil si vcelku původní typologii vědecké žurnalistiky a tu v práci představil 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor nabídl jasný a vcelku dobře strukturovaný výklad, který jen mírně komplikuje v první kapitole zařazení 
tzv. exkurzů, které působí poněkud samoúčelně (zvláště exkurz o deficitním modelu komunikace, vcelku 
zbytečná svou obecností a malou souvislostí s malým potenciálem využití pro zpracování zvoleného tématu). Jen 
výjimečně je pojmoslovně nejednoznačný (souběžné užití výrazu vědecká žurnalistika a anglicismu science 
journalism, viz kap. 1.5), popř. používá ve výkladovém textu méně vhodný stylistický prostředek (každopádně, s. 
19 a 40, opakující se užití slova tradičně apod.) nepříliš přehledné je časté uvádění čísledných údajů získaných 
analázou v souvislém textu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor předložil práci velmi solidně zpracovávající zajímavé a nepříliš frekventované téma. Zvláště si cením jeho 
snahy promyslet roli novináře ve vztahu k vědecké tematice (kap. 1.4) a snahy nabídnout typologii vědecké 
žurnalistiky a doložit ji příklady z české mediální produkce. Práce nabízí zpracování jednoho produktu spojeného 
s Lidovými novinami a přispívá tak dlčí studií ke zpracování vývoje tohoto významného českého deníku. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) 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! 
 


