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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) 

     

 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V teoretické části autorka popisuje sociální i sociálněvědní kontext pojmu kriminalita a sumarizuje základní 
poznatky, jež v této souvislosti nabízí psychologie a okrajově též kulturní antropologie. Zvlášť při komparaci 
s obsáhlými (a zajímavými) kapitolami věnovanými sociálnímu i individuálnímu rozměru kriminality a 
kriminologii ale textu citelně schází více odkazů, příp. rešerši literatury, která souvisí přímo s jeho tématem  
(např. Sage vydává časopis Crime, Media, Culture, přímo k tématu namátkou viz např. Jewkes, Yvonne (2004) 
Media and Crime. Thousand Oaks, CA: SAGE., Cavender, Gray and Mark Fishman (eds) (1998) Entertaining 
Crime: Television Reality Programs. New York: Aldine De Gruyter,  Peelo, Moira (2005) ‘Crime and the Media: 
Public Narratives and Private Consumption’, in M. Peelo and K. Soothill (eds) Questioning Crime and 
Criminology, pp. 20–36. Portland, OR: Willan atd.).  
Těžištěm magisterského projektu je část výzkumná, jež je ve srovnání s podobnými typy textů úctyhodná co do 
objemu zpracovaných dat a příkladná, co se jejich analýzy týče. Autorce bych rozhodně doporučila - po 
přepracování teoretického úvodu - publikovat výsledky výzkumu např. v časopisu Mediální studia.    
 
 
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  1 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
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 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Po formální stránce splňuje předkládané práce všechny nároky na tento typ textu kladené, její struktura je 
logická, závěry dostatečně podložené, autočino zacházení se zdroji a literaturou poučené. V neposlední řadě se 
rovněž jedná o text čtivý, jakkoli ze stylistického nastavení celku poněkud nešťastně vybočuje hned první 
odstavec teoretické části (s. 4). věnovaný vzniku sociologie a jejím "předchůdcům".  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná práce představuje zejména v empirické rovině příklad výborného vypořádání se s tématem 
v odborném textu, a proto ji velmi ráda doporučuji k obhajobě 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak byste interpretovala nárůst počtu článků o kriminalitě v deníku Blesk v roce 2000 a jeho úroveň 

v roce 2010, která je relativně srovnatelná - stejně jako v r. 1995 - s MF Dnes a Právem? 
5.2 Jak byste interpretovala další zjištění, totiž, že "dle Blesku se většina  trestné činnosti odehrává ve 

městech, kde žije méně než 100 000 obyvatel. U Mladé  fronty Dnes a Práva je to stejné, oba deníky se 
shodují v prvním a posledním období  s Bleskem, ale shodně mají ve druhém a třetím období nejčastěji 
místo neurčené." (s. 84)? Příp., jak toto zjištění koresponduje s údaji ČSÚ? 
 

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! 
 


